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Udazken koloretan, basoan, magia sortzen da. 
Hezetasuna lagun, arbolapeetan perretxikoak irteten dira, 
eta asko eta asko dira perretxikotan joaten diren zaleak. 
Durangoko Errotari elkartekoak euren afizioaz gozatzen 
eta zaleei aholkua ematen dabiltza.   4 

Literatura ardatz hartuta, ‘Hitzari gorazarre’ zikloa antolatu 
dute Durangoko hainbat eragilek elkarlanean, azarorako.  14

“Gerrako umeak omenduko dituzte 
‘Agurrik Gabeak’ ekitaldian
Gerra Zibilean umeek izan zuten sufrimendua gogora ekarriko du 
Durango 1936 elkarteak Agurrik Gabeak ekitaldian, domekan, 19:00etan, 
Plateruenean. Sasoi hartan ume izandakoek gerraren krudeltasuna zelan 
bizi izan zuten azalduko dute jendaurrean. Karrika antzerki taldeak, 
berriz, ‘Udaberririk ankerrena’ antzezlana taularatuko du.    6

Athleticen esperientzia 
gertutik bizi izan dut, 
eta horrek lorratz 
ahaztezina uzten du” 

Joseba Valladares  I  Iurretakoko zentrala  15

Iurreta  9
Sarrionandiaren obra ardatz 
hartuta berrirekiko dute biblioteka 

Abadiño  6
Armadaren maniobrak kritikatzen 
dituen mozioa onartu du udalak

Elorrio  3
Bizikletak eta traktoreak 
saihesbidean ibiltzea gura dute

Zaldibar  8
Kultur arteko jaiak, herrian bizi 
diren kulturen erakusleiho
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Herririk herri

Durangoko Udalak 1,3 milioi euro bueltatu 
beharko dizkio Bizkaiko Aldundiari   
Aldundiaren zerga bilketa ez da uste bezala joan, eta udalek diru zati bat bueltatu behar dute

  DURANGO  Markel Onaindia
Herrietako udal aurrekontue-
tako diruaren zati handi bat 
Bizkaiko Foru Aldundiak ipin-
tzen du, Udalkutxa deitzen den 

poltsa baten bidez. Durangon, 
adibidez, 2016rako 17,1 milioi eu-
ro jasotzea aurreikusita zegoen. 
Baina, kontua da Aldundiak 
zerga bilketan ez duela jaso au-

rreikusita zeukan kopurua, eta 
horrela, herriek diru zati bat 
bueltatu beharko dute, aurre-
kontuak dagoeneko erabakita 
dituztenean. Durangoko Udalak 

1,3 milioi euro bueltatu beharko 
dizkio Aldundiari.

Gaiaren harira, EH Bilduk 
mozioa aurkeztu zuen martitze-
nean –Herriaren Eskubideak 
soilik babestu zuen–. Dani Maez-

turen ustez, Aldundiaren akatsa 
izan da: “Batzuek lana txarto 
egin dute, eta orain herritarrek 
ordaindu behar. Akatsa egin 
duenak onar dezala erantzuki-
zuna”. Falta den diruaren erdia 
Aldundiak bere gain hartzea 
proposatu zuen Maeztuk. Udal 
aurrekontuan “murrizketak” 
ekarriko dituela esan zuen.

Arrisku konpartitua
Aitziber Irigoras alkateak (EAJ) 

azaldu zuen Udalkutxan arris-
ku sistema konpartitua dutela 
Aldundiagaz, eta horregatik 
bueltatu behar dela dirua, araua 
bete egin behar delako. “Inor ez 
zen kexatu 3 milioi euro bueltatu 
zizkigutenean”.  Jorge Varela-
ren (HE) iritziz, “hauteskun-
de urte batean aurrekontuak 
puzteko aitzakia bat” izan zite-
keen gehiegizko aurreikuspena. 
“Diru bilketa txarto zihoala 
abisatuta geunden”. Pilar Ríos 
(PSE-EE) gogoeta beharragaz 
ados agertu zen, baina ez EH Bil-
duren ideiagaz. Fran Garatek 
(PP) akatsa egon dela esan zuen, 
baina abstenitu egin zen.

Durangoko Udalak 17,1 milioi euro jaso zituen Udalkutxatik, baina, azkenean, 15,8 izango dira.

DURANGALDEAN  
BUELTATU 
BEHARREKOA

Durango: 1,3 milioi euro
Zornotza: 855.000 euro
Abadiño: 363.000 euro 
Elorrio: 339.000 euro
Berriz: 232.000 euro
Iurreta: 181.000 euro 
Zaldibar: 147.000 euro
Atxondo: 69.000 euro
Otxandio:  66.000 euro
Mallabia: 65.000 euro
Mañaria: 33.000 euro
Garai: 20.000 euro
Izurtza: 16.000 euro

Udal aurrekontuetako 
diruaren zati handi bat 
Bizkaiko Foru Aldundiak 
ipintzen du

Bilgune Feministaren kritika 
erasoen aurkako akordioari 
Akordioa egiteko modua kritikatu dute feministek

  DURANGO  M.O.
“Nola deitu daiteke Herri Akor-
dioa jaien bezperan emailez 
heltzen den dokumentua?”. Gal-
dera hori egin du prentsa ohar 
bidez Durangoko Bilgune Femi-
nistak, udalak sustatutako era-
soen aurkako akordioaren hari-
ra. Batez ere, modua kritikatu 
du: “Aurrelanketa behar du, pro-
posamena adostea, elkarrekin 
osatzea... Eta ondoren, etenga-

beko lanketa bat, sinatzaileekin 
zein sinatu ez dutenekin”.

Prozesuaren balioaz
Hain zuzen ere, prozesuek duten 
balioaz berba egin dute feminis-
tek: “Prozesuak balio beharko 
luke norberarengan eraldaketa 
pertsonalen bat sortzeko, haus-
nartzeko, norbere praktikak 
aztertzeko”. Euren ustez, akor-
dioa “logika horretatik kanpo, 

proposamen partidista huts bat 
bailitzan” aurkeztu dute. 

“Domina jartzeko”
Horrez gainera, mesfidati ager-
tu dira sinadura batzuekin: 
“Egoera eraldatu beharrean, be-
netako urratsik eman ez duten 
askok domina jartzeko aitzakia 
izan da akordio hau”.

Akordiora 240 elkartetik gora 
batu ziren jaien atarian, eta tes-
tua sinatuta, hainbat konpromi-
so hartu zituzten. 

Urriaren 12an eraso sexista 
bat jazo zen, eta jaiak ordu erdiz 
eten ziren hilaren 15ean. 23an 
mutil batek neska bat jo zuen, 
eta atzorako elkarretaratzea dei-
tu zuen plataforma feministak.Herri Akordioa sinatzeko egin zen ekitaldia, irailaren 30ean.
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Herritarrekin harreman zuzena 
edukiko dute aurrekonturako
2017ko aurrekontua zehazteko prozesua martxan dago Elorrioko Udalean

  ELORRIO  M.O.
2017ko egitasmoak zehazteko, 
udal aurrekontua lantzeko pro-
zesu parte-hartzailea hasi du 
udalak, eta gobernuko kargu-
dunek harreman zuzena edu-
kiko dute herritarrekin. Idoia 
Buruaga (EH Bildu) alkatearen 
arabera, aurreko aldietan –EAJ-
ren gobernupean– enpresa bi-
dez gestionatu dira batzarrak, 

baina kasu honetan, zuzenean 
jaso gura dute iritzia.

Eguaztenean egin zuten 
lehen batzarra elkarteekin, eta 
azaroaren 9an landa eremuko 
auzokideekin batuko dira. 16an, 
herritar guztiei zabaldutako 
batzarra burutuko dute, udale-
txean, 19:00etan. Beste hainbat 
auzo edo gunetan ere deituko 
dute jendea, eta aurten inoiz bai-

no leku gehiagotara joango dira, 
gainera, Buruagaren esanetan.

Bestalde, Jon Ander Gracia 
zinegotziak azaldu du “inber-
titzeko gaitasun oso txikia” ge-
ratuko zaiela, Aldundiko Udal-
kutxaren ekarpena bajatuko 
delako. Iaz 300.000 euro bajatu 
zen, eta aurten beste 184.000. 
Graciak dioenez, 7 milioi ingu-
ruko aurrekontutik 4 bat dira 
Aldundiak ematen dituenak. 
Horregatik, “eragin nabarme-
na” duela uste du. Hala ere, uda-
laren egoera ekonomikoa ona 
dela dio.

“Gardentasun falta”
Gobernuak martitzenean eman 
zuen prentsaurrekoa. Astelehe-
nean, EAJk kritika egin zuen, 
esanez prozesutik kanpo utzi 
dituztela. Hori dela-eta, “gar-
dentasun falta” egotzi zion go-
bernuari. Buruagak erantzun 
zuen EAJk bazekiela martitzen 
goizerako batzordea deituta 
zegoela, eta “harrituta” hartu 
dute kritika. Gonbidatu arren, 
udaleko  hainbat batzarretan 
parte hartu ez izana egotzi zien 
jeltzaleei.

Jon Ander Gracia zinegotzia eta Idoia Buruaga alkatea, prentsaurrekoan.

Autobidean, bizikletari 
eta traktoredunik ez 
Saihesbideko debekuari buelta eman gura diote

  ELORRIO  M.O.
Udara arte Elorrioko saihes-
bidea zena Gerediaga-Elorrio 
autobide barruan kokatu da 
bide berria zabaltzeagaz, eta 
Elorrioko tartea ere autobide 
lez izendatu du Bizkaiko Foru 
Aldundiak. Modu horretan, 
txirrindulari eta traktoredunek 
bertatik ibiltzeko debekua dute, 
orain arte ez bezala. Horri buel-
ta eman gura diote.

Udalak adierazi du herritar 
askok jo dutela eurengana, alda-

ketagatik kexu. Orain, herri ba-
rrutik joan behar dute bizikle-
tan zein traktorean doazenek. 
Idoia Buruaga alkateak gutuna 
bidali du Aldundira, San Agus-
tinetik Iguria auzorainoko tar-
tearen izendapena lehengora 
ekartzeko eskatzeko.

Bestalde, Iguria auzotik he-
rrigunera zihoan oinezko bide 
bat itxi egin zen duela urte ba-
tzuk, eta egoera horri konpon-
bidea ematea ere eskatu dio 
udalak Aldundiari.

Debekuaren berri ematen duten kartelak daude autobide sarreretan.

Beronika Solagurenek 
irabazi du argazki lehiaketa  
Belaunaldi berriak dantzan islatzen ditu argazkiak

  IZURTZA Joseba Derteano
Beronika Solaguren Martin 
Izurtzan bizi den 31 urteko 
atxondarrak irabazi du Izurtza-
ko jaietako argazki lehiaketa. 
100 euroko saria irabazi du. 
Maialen Sarasua Cendoia izan 
da bigarrena (75 euro) eta Iker 
Laka Barandika hirugarrena 
(50 euro). 

Solagurenek zalea delako 
atera zituen argazkiak jaietan, 
eta lehiaketaren berri jakitean 
aurkeztea erabaki zuen. ‘Belau-
naldi berriak dantzan’ izeneko 
argazki irabazlean bere seme 
Unax Mandaluniz lepoz ageri 
da, eszenatokira begira, musi-

karen zain dantzan hasteko. Ai-
ta eta ama ere dantzariak ditu, 
eta etxetik datorkio afizioa. 

Urte eta erdi duen semea jaio 
zenean, urtero ateratzen zituen 
argazkiekin albumak egitea 
erabaki zuen Solagurenek: “Au-
rretik ere egin izan ditut albu-
mak, baina Unax jaio zenean, 
urtero egitea erabaki nuen”.Argazki irabazlea.

Maialen Sarasua Cendoiak 
irabazi du bigarren  
saria, eta Iker Laka 
Barandikak hirugarrena

Zebra-bideetako istripuengatik 
kezka agertu dute bilkuran 
Istripuei buruzko azterketa eskatu dute Herriaren Eskubideak eta EH Bilduk

  DURANGO Markel Onaindia
Autoek harrapatutako oinez-
koen kasu ugari egon da azke-
naldian Durangon, eta Herria-
ren Eskubidea eta EH Bildu 
alderdiek kezka agertu zuten 
osoko bilkuran, galderen tar-
tean. Udalari gaia aztertzea es-
katu zioten.

Julián Riosek (HE) hausnar-
keta bat eskatu zuen, harrapa-
ketak ugaritu egin direlako. 
Istripuak gertatu diren lekuen 
azterketa bat eta segurtasunari 
lotutako kanpaina bat egitea 
proposatu zuen, adibide lez.

Dani Maeztuk (EH Bildu) bat 
egin zuen eskaeragaz. Gogoratu 

zuen mugikortasun estrategien 
harira semaforoak kendu zire-
la Durangon, eta “erabaki ona 
izan zela pentsatzen jarraitzen” 
duen arren, gaia berraztertu 
behar dela uste du.

Asteburuko istripuak
Joan zen domekan, auto batek 
pertsona bi harrapatu zituen 
Madalenan, eta batek zauri la-
rriak eduki zituen. Barikuan, 
Larrasoloeta kalean jazo zen 

istripua, eta gizon bat ospita-
lera eraman behar izan zuten 
hankan zeuzkan zauriengatik. 
Azken hileetan izandako hain-
bat istripuren adibide bi baino 
ez dira.Durangon ez dago semafororik, Ermodo amaieran kasurako.

Lekuen azterketa bat eta 
segurtasunari lotutako 
kanpaina bat egitea 
proposatu zuen
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“Durangaldean perretxiko espezie asko 
daude, arbola aniztasun handiagatik”
Perretxikoen sasoi betean, zaletasunaz eta euren ekintzez berba egin dute Errotari elkartekoek

  DURANGALDEA  M.Onaindia
Hostoak jausten hasi dira, egu-
na laburtzen, gorputzak hoz-
ten... Udazkenean gaude, udatik 
negurako bidean. Batzuek, aka-

so, ez dute urtaro hau gustuko, 
baina beste hirurek lez, baditu 
bere berezitasunak ere. Udaz-
ken koloretan, basoan, magia 
sortzen da; hezetasuna lagun, 

arbolapetan perretxikoak ir-
teten dira, etxe ugaritako jaki 
preziatuak. Lehen euriteekin 
batera, asko eta asko dira baso-
rako bidea hartzen dutenak, es-
kuan otzara dutela. Durangoko 
Errotari elkarteko kideak dira 
horietako batzuk, 16 urtez afi-
zioa disfrutatzen eta erakusten 
dabiltzanak. “Duela 16 urte ez 
nekien rusula bat zer zen ere”, 
dio barrez Ramon Martinezek.

Durangaldea perretxikoak 
batzeko leku ona al da? Urkiola, 
Oiz... Badu erantzuna Plácido 
Iglesiasek: “Ez da kopuru masi-
borik irteten, Sorian lez, adibi-

dez. Hemen, espezie asko daude, 
arbola aniztasun handia dagoe-
lako”. Badu zerbait berezitik, 
beraz. Afizioa igo dela uste dute. 
“Igartzen da afizioa igo dela, ba-
tez ere interneteko foroetan-eta. 
Jubilatu asko ere badago orain, 
langabeak... Afizio polita da”. 

Hori bai, perretxiko lar ez 
hartzea eskatu du Esteban Rui-
zek, naturan eta besteengan 
pentsatzeko: “Hazten direnean, 
hamarregaz bete duzu otzara. 

Txikiak hartuz gero, 50 behar 
dituzu otzara betetzeko”. Du-
rangaldean ez ei dira ibiltzen 
perretxikoekin negozioa egiten 
dutenak. Hauxe da arazoa Rui-
zen iritziz: “Fama handia hartu 
du, eta diru asko mugitzen du. 
Basoa kaltetzen dute, guztia ba-
tzen dutelako”.

Errotariren aholkuak
Sarritan ez da jakiten hartuta-
ko perretxikoa zer den, edota 
jan ahal den ala ez. Zalantzak 
baztertzeko, herritarrek Errota-
rikoengana jo dezakete astelehe-
netan, 19:30ean, Intxaurrondon 
duten lokalera –Behargintzaren 
atzealdean–. Izan ere, infor-
matzea ere bada elkartearen 
funtzio bat. “Batzuk beldurtuta 

etortzen dira asteburuan har-
tu dutenagaz”, esan du Joseba 
Ortiz de Zaratek. Iglesiasek 
jarraitu du: “Intoxikazio asko 
saihestu ditugu. Amanita mus-
kariekin ere ikusi dut jendea!”. 

Errotarin talde tekniko bat 
dago, perretxikoen azterketez 
arduratzen dena. Mikroskopio 
eta guzti egiten dituzte anali-
siak. Hemengo aholkularitzaz 
aparte, kanpokoa ere aztertzen 
dute. Iglesias da teknikarietako 
bat. “Kanariar irletan, mun-
duan orain arte topatu bako 

perretxiko berri batzuk topatu 
ditugu; irletan berriak diren 200 
mota, guztira. Gure aldizkarian 
argitaratzen ditugu aurkikun-
tzak”. Urtero kaleratzen duten 
aldizkariak izen ona dauka, 
Europan ere bai. Perretxikoen 
deskribapen zehatzak datoz 
aldizkari mardulean, eta amaie-
rako orrietan Ortiz de Zarateren 
errezeta batzuk ere bai. Perre-
txikoak fideuan, olagarroagaz, 
sukalkian...

450 bazkide
Gaur egun 450 bazkide ditu 
Errotarik, horietako batzuk 
kanpokoak. Kanpoan duten 
erreferentzia hori hemen ere ba-
dute. Izan ere, hainbat elkarteri 
laguntzen diete, eta berbaldiak, 
ikastaroak, erakusketak eta 
antzerakoak antolatzen dituz-
te beste herrietan. Asteburu 
honetan, esaterako, Otxandion 
egongo da Ortiz de Zarate, berta-
ko perretxikozaleei informazioa 
ematen. Zornotzan, Abadiñon 
eta Atxondon ere badaude mi-
kologia taldeak. Elorrion era-
kusketa ipini zuten joan ze do-
mekan.

Durangoko jaietan erakuske-
ta burutu berri dute Errotari-
koek, eta hurrengo hileetarako 
badute ekintzarik. Baina, orain 
udazkena da, perretxikoen ma-
giaz gozatzeko sasoia.

“Igartzen da afizioa igo egin 
dela, batez ere Interneteko 
foroetan-eta. Jubilatu asko 
ere badago orain”

“Kanariar irletan, munduan 
orain arte topatu bako 
perretxiko berri batzuk 
topatu ditugu”

Ezkerretik hasita, Plácido Iglesias, Ramon Martínez, Esteban Ruiz eta Joseba Ortiz de Zarate.

San Fausto jaien barruan, erakusketa prestatu zuten Errotarikoek.
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DOAKO IKASTAROAK
2016-2017 IKASTURTEKO 
IKASTAROEN ESKAINTZA

INFORMAZIOA eta IZENA EMATEA
Tel.: 94 621 58 77 ·  ikastaroak@ibaizabalikastola.eus 
www.ibaizabalikastola.eus

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA

Ur instalazioetako sorospena 290 ordu 2016/11/2

“Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones” 370 ordu 2016/11/7

Lan orientazioa eta Lanbide Heziketako 
enpleguaren kalitatea sustatzea 30 ordu 2016/12/19

Gatazken prebentzioa 70 ordu 2016/12/22

Enplegurako prestakuntza-ekintzen 
programazio teknikoa 60 ordu 2017/01/30

Ur eremu Naturaleko sorospena 180 ordu 2017/02/20

ESKAINTZA IREKIA
Sare Sozialak enpresaren 
komunikaziorako tresna 20 ordu 2016/11/7

Hezkuntzarako google tresnak  
eta web aplikazioak 20 ordu 2017/01/11

Psikomotrizitatea nagusientzat 20 ordu 2017/01/12
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Abadiñon eta Zornotzan ere 
herri galdeketak egingo dituzte 
Gure Esku Dago dinamikaren herri batzar banatan hartu zuten erabakia

  DURANGALDEA  J.Derteano
Durangaldeko Elorrio, Duran-
go, Zornotza eta Abadiño he-
rrietan herri galdeketak egingo 
dituzte 2017an erabakitzeko 
eskubidearen aldeko Gure Esku 
Dago dinamikek bideratuta. 

Abadiño eta Zornotzako GED 
elkarteek joan zen astean iraga-
rri zuten herri galdeketa egingo 

zutela. Gaia herri batzar bana-
tan plazaratu eta eztabaidatu 
ostean hartu dute erabakia. Zor-
notzako GED-ek “erabakitzeko 
eskubidea praktikara eramatea 
erabaki du, herritar guztiei 
galdeketa eginez”, hedabideei 
helarazitako oharrak jasotzen 
duenez. Hasi berri duten proze-
su horrek “zabala, gardena eta 

anitza” izan gura duela azaldu  
dute. 

Herri bietako dinamikek 
herritarren parte hartzearen 
garrantzia azpimarratu dute: 
“Orain arte gugaz izan zareten 
guztion lankidetza eta elkarla-
na behar beharrezkoak ditugu 
erronka hau arrakastatsua izan 
dadin”, dio Abadiñoko GEDek.

Erabakitzeko eskubidearen alde Durango eta Iruñea lotu zituen giza kateko irudia. Galder Gaztelu-Urrutia

Berbalagunek hasi  
dute ikasturte berria 
Eguaztenean egin zuten aurkezpena Plateruenean

  DURANGALDEA  M.O.
Euskaldun berrientzat edota 
ahozkotasun maila hobetu gura 
dutenentzat, sarri ez da erraza 
izaten euskara praktikatzeko 
eremuak topatzea, eta Berba-
lagun egitasmoak aukera hori 
eman gura du. Euskara prakti-
katzeko gune eroso bat eskaini, 
maila hobetu eta konfiantza 
irabazteko. 

Durangaldeko berbalagu-
nek hasi dute ikasturte berria, 
eguaztenean Plateruenean 

egindako aurkezpenagaz. Ai-
tor Lopez Amankomunazgoko 
presidenteak berba egin zuen 
sarreran, esaterako. Izan ere, 
Amankomunazgoak, udalek, 
AEK-k eta Berbarok sustatzen 
dute egitasmoa, besteak beste.

Parte hartzeko 
Berbalagunen parte hartu gu-
ra dutenek 639 400 786 telefono 
zenbakira deitu ahal dute, edota 
durangaldea@aek.org helbide-
ra idatzi.

Interesdun ugari batu zen aurkezpenera, antolatzaileei entzuteko.



2016ko urriaren 28a, barikua  |  anboto6          Herririk herri 

Gaztetxearen 18. urteurrena gogora 
ekartzeko, aste osoko ospakizuna  
Asteburuko ekitaldiekin amaituko dute urteurreneko egitaraua

  ABADIÑO Aimar Esteban
Abadiñoko Gaztetxeak hama-
zortzi urte bete ditu. Aste osoan 
hainbat ekintza burutu dituzte, 
eta asteburu honetan jarraitu 
egingo du ospakizunak.  Aurten, 
Abadiñoko Gazte Asanbladako 
Iker Salterainek azaldu duenez, 
“aste bitartean ere prestatu gu-
ra genituen ekintzak, adin guz-
tientzat egitarau zabal bat”.

Gaur, umeentzako aska-
ria eta jolasak egingo dituzte, 
17:00etatik aurrera. Biharkoa 
izango da ekintza gehien izango 
dituen eguna. Goizean, bizikleta 
martxa egongo da, eta ondoren, 
14:30ean, baba jana izango du-
te. Bazkariaren ostean, jolasak 
egingo dituzte, eta Txapito Guz-
man eta Ibarrako langostinuek 
taldeak animatuko du giroa. 
22:30etik aurrera, Storm eta Ne-
vadah-ren kontzertuak izango 

dira gaztetxeko oholtzan.  Gaua 
DJ gaztetxeroagaz amaituko da.

Urte hauetako balantzea egi-
terako orduan, Salterainen iri-
tzian gaztetxeak “fase ezberdi-
nak bizi izan ditu. Orain, herri 
guztira zabaldu gura dugu, de-
netariko gazteak etor daitezen”. 
Etorkizunari begira lanean 

dabiltza Abadiñoko Gazte Asan-
bladatik.  “Gizartea aldatu egin 
da, eta ohartu gara jendeak ez 
daukala hasieran zeukan grina 
sistemari aurre egiteko. Hala 
ere, hainbat proiektu eraman 
gura ditugu aurrera, eta gazteak 
erakarri”, adierazi du Iker Sal-
terainek.

Abadiñoko Gaztetxeak hainbat ekitaldi prestatu ditu 18.urteurrena ospatzeko.

Omenaldi 
jendetsua 
Zaldibarren 
Frankismoan hildako zaldi-
bartarrei omenaldia egin zie-
ten domekan, lehenengoz. 
Frontean, erbestean zein bon-
bardaketetan hildakoak eta de-
sagertutakoak hartu zituzten 
gogoan udaletxeko plazan egin 
zuten ekitaldian. Asteartean 

80 urte bete ziren 36ko altxa-
mendu faxistaren ondorioz 
Zaldibarko lehenengo biktima 
hil zela, eta horregatik eraba-
ki zuten omenaldia urriaren 
23an egitea. Eibarko Amua-
tegi batailoiko kide izan zen 
Primo Bastida Garitagoitia 
milizianoa izan zen Zaldibarko 
lehenengo hildakoa; Irunen 
hil zen, faxismoaren kontra 
borrokan jasandako zaurien 
ondorioz, 26 urte zituela.

Gerrako umeak omenduko dituzte  
Agurrik Gabeak ekitaldian, domekan 
Karrika antzerki taldeak ‘Udaberririk Ankerrena’ antzezlana taularatuko du 

  DURANGALDEA I.E. /J.G.
Gerrako umeen sufrimendua 
gogora ekarriko dute Agurrik 
Gabeak ekitaldian, domekan,  
19:00etan, Plateruenean. Du-
rango 1936 elkarteak azaldu 
duenez, “hemen gelditu ziren 
umeei zein erbestera joan zire-
nei omenaldi xume bat egitea 
da asmoa”. Kristina Mardara-
sek gidatuko duen ekitaldian 
ume zirela Gerra Zibila lehen 
pertsonan bizi izan zuten hain-
bat lagunek beraien testigantza 
azalduko dute jendaurrean. 
Eskarne Aroma durangarra, 
Iñaki Gorritxategi berriztarra, 
Felix Arruti iurretarra eta Ma-
ria Igarza elorriarra izango di-
ra umetan gerra zelan bizi izan 

zuten kontatuko dutenak. Lau-
rogei urtetik gora pasatu diren 
arren, pertsona hauek gerraren 
akordua argi-argi  dute memo-
rian grabatuta.

Urtero legez, Tronperri dan-
tza taldeak aurreskua eta lo-
re-eskaintza ere egingo ditu. Ho-
rrez gainera, Bidane Txopiteak 
eta Jasone Turunbaik Agurrik 
Gabeak kantua abestuko dute. 
Abesti honen letra Unai Iturria-
ga bertsolariarena da, eta An-
der Ertzillak musikatuta dago. 
“Abestia denok batera kantatzea 
gurako genuke”.

Udaberririk ankerrena
Jarraian, Unai Iturriagak eta 
Alex Sanvik sortutako Uda-
berririk ankerrena komikian 
oinarritutako antzezlana taula-
ratuko du Karrika antzerki tal-
deak. Komiki honetan, 1937ko 
martxoaren 31n Durangon eta 
Elorrion gertatutako bonbarda-
ketak azaltzen dira, bi umeren 
ikuspuntutik.  Iazko ekitaldiko argazkia, Kurutziagan.

Lore eskaintza egin zuten plazako oroitarri berrian. Delfín Zubizarreta

Armada “erakunde arrotz 
gisa” hartzen du udalak 
Abuztuko maniobrei buruzko mozioa onartu dute

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Espainiako armadak abuztuan 
Urkiolan egin zituen manio-
brak kritikatzen dituen mozioa 
adostu dute EH Bildu eta EAJ 
alderdiek, eta martitzeneko 
osoko bilkuran onartu zuten. 
“Abadiñoko Udalak Espainia-
ko  armada erakunde arrotz 
gisa hartzen” duela dio, besteak 
beste, EH Bildu eta EAJko zazpi 
zinegotzien aldeko botoak jaso 
zuen idatziak. Idatzi horren 
kontra bozkatu zuten, aldiz, 
Abadiñoko Independienteak 
taldeko bost ordezkariek. 

Udalean ordezkaritza dau-
katen hiru alderdiek idatzi bat 
adosteko asmoa agertu zuten 
iraileko osoko bilkurara begira, 
armadaren abuztuko manio-
brak salatzeko, baina, azke-
nean, Abadiñoko Independien-
teek ez dute mozioa babestu. 

Urriko ohiko osoko bilkuran 
onartutako mozioan azaltzen 
denez, “udalbatza honek onar-
tezintzat jotzen du horrelako 
jarduera militarrak gure zonal-
deetan egitea, zeren eta udalari 
eta bere eskumenei erakutsita-
ko errespetu faltaz gain, kaltea 
eragin diezaieke herritarrei, 
ondasunei eta ingurumenari”. 

Espainiako Defentsa Minis-
terioak ez zion udalari manio-
bra horien berri eman, eta ho-
rregatik, “Abadiñoko Udala ke-
xu da erakunde publiko lokalak 
jakinaren gainean ipini barik, 
udalerrian sartu eta maniobrak 
egin dituztelako”. Onarturiko 
idatziak azken puntuan jaso-
tzen duen bezala, Abadiñoko 
Udalak Espainiako Defentsa 
Ministerioari jakinaraziko dio 
martitzeneko osoko bilkuran 
onartutako adierazpen hori.

Azaroan zehar 
prest izango 
da Mainondoko 
futbol-zelaia  

  OTXANDIO J.D.
Mainondon belar artifizialagaz 
jantzitako futbol-zelai berria 
prest izango da azaroan zehar. 
Belar artifiziala jarrita dago, 
eta orain bestelako lan batzuk 
amaitzea falta da erabilgarri 
egoteko. Aurretik, hareazko 
zelai bat zegoen bertan. Berria-
ren neurriak aurrekoaren er-
dia dira. Bere sasoian, Vulcano 
futbol taldeak entrenamendue-
tarako belar artifizialeko zelai 
baten beharra plazaratu zien 
udal ordezkariei, ohikoa bai-
no zelai txikiagoa ere nahikoa 
zutela argituz, eta azpiegitura 
berriak behar horri erantzun 
gura dio. Horrela, sobratu den 
materialari zer irteera eman 
pentsatzen dabiltza. 

Belar artifiziala bigarren 
eskukoa da. Bere sasoian, Du-
rangoko Kulturalaren zelaian 
zegoen. Zelai berria, Vulcano-
rentzat ez ezik herritar denen-
tzat ere erabilgarri egongo da.

Futbol-zelaia belar artifizialagaz.
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EKIN enpresak 3,5 milioi euro 
bideratuko ditu zelula aeronautikora
500 metro karratuko azalera duen espazioa 2017 hasierarako prest izatea aurreikusi dute

  ENPRESA J.G.
EKIN kooperatiba elkarteak 
bere zelula aeronautikoaren 
aldeko apustu argia egin du. 
Orain arte, gune honek 250 me-
tro karratu izan ditu. Baina, 
2017tik aurrera, espazio hori 
bikoiztu egingo da, 500 metro 

karratu izango baititu. Zelula-
ren zabalkundera enpresak 3,5 
milioi euro bideratu ditu.

Aktibitate honen garapenak 
goranzko joera duela erakus-
ten dute fakturazio datuek. 
2015ean, negozio aeronauti-
koaren arloan, 600.000 euro-

ko fakturazioa izan zuten, eta 
jardunaldi honetan zifra hori 
hirukoiztea aurreikusi dute, 2 
milioi eurora helduz. 

Zehaztasun handia
Aeronautika arloan, EKIN tur-
binen osagarri kritikoen zehaz-

tasun handiko mekanizatuan 
espezializatu da. Hegazkineta-
ko motoreen piezak ekoizteko 
lanak hamar urterako lan-kar-
ga finkatu du. 

Lehiakorrak sektorean
EKINek sektorean dituen haz-
kunderako perspektibak bro-
txatuaren teknologiaren gara-
pen propioan oinarritzen dira. 
Horrela, prozesuaren denboran 
jaitsiera nabarmena izaten da, 
eta hori abantaila handia da 
merkatuan lehiakorrak iza-
teko. Momentu honetan, Zor-
notzako EKIN enpresan 200 
langilek dihardute. Lan-talde 
horretatik 20 lagunek zelula ae-
ronautikoan dihardute. 

EKINek sektorean izan duen 
garapena kooperatibak eraba-
kitako estrategiaren ondorio 
da. 1963an sortutako enpresa 
Ner Group taldean integratu 
zen, 2008an. 

Anbizio handiko helburuak
2009an sektore aeronautikoan 
izandako salmentak 100.000 
eurokoak izan ziren. 2020. ur-
terako, berriz, 5 milioi euroko 
estimazioa egin dute. Estrate-
gia hau automozio sektoreko 
aktibitatearen internazionali-
zazioan oinarritzen da. Orain 
arte, aktibitate horrek bere pro-
dukzioaren %95 osatu du. Gai-
nontzekoa, arlo aeroespaziala-
ren eta energiaren esparruaren 
dibertsifikazioan oinarritu da. 
Aeronautika arloan urrats bat 
gehiago eman guran, 2015ean 
EKIN Hegan Euskal Herriko 
aeronautika eta espazio kluste-
rrera batu da. 

Bost zentro propio
EKINek bost zentro propio ditu 
hiru kontinentetan: Ekin Zor-
notza eta Lemoa, Ekin India, 
Ekin Brasil, Ekin Mexiko eta 
Ekin-CDM Italia. 

Alikona markako 3Dko zehaztapen handiko mikroskopioa du, lehenengoa estatuan; horrela piezaren argazki mikroskopikoa ateratzen da eta bere alderaketa automatikoa CDA-CAM dokumentuagaz.

EKINen lan-talde osotik, 20 langilek zelula aeronautikoan dihardute.
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The Bon Scott Bandek, 
Vendettak eta DJ Bullek 
joko dute urriko jaietan
Hainbat kultur eta kirol ekintza antolatu dituzte 
Mallabian hileko azken asteburuaz gozatzeko

  MALLABIA  Aimar Esteban
Urriko jaien egitaraua eki-
taldiz beteta dator Mallabira. 
Barikuan hasiko dira jaiak. 
18:00etan, txupinazoa bota au-
rretik, buruhandiak egongo di-
ra umeentzat. Ondoren, oilasko 
pintxoak banatuko dituzte, pla-
zan. Iluntzean erromeria izango 
da Akerbeltz taldearen eskutik.

Zapatu goizean, berriz, 
duatloi txikia jokatuko dute 
11:00etan, eta ardo feria egingo 
dute 12:00etan. Arratsaldean, li-
txarreria tailerra prestatu dute 
umeentzat. 

Z ap at u  g a u e a n  i z a n g o 
da jaien kontzertu nagusia. 
22:30etik aurrera musikari eza-
gunak igoko dira Mallabiko tau-
la gainera. The Bon Scott Band, 
Vendetta eta DJ Bull gonbidatu 
dituzte urriko jaietara.

Domekan, 17:00etan, Toma-
sen abenturak pailazoak egongo 
dira frontoian umeen gozame-
nerako. Karta-jokoa gogoko 
dutenek, aldiz, mus txapelketa 
izango dute aukeran  Kontzeju-
zarrean. Amaitzeko, 18:30ean, 
txokolatea banatuko dute plaza-
ra bertaratzen direnen artean.

Animen Gaua,  
lehengo 
ohituretara itzuliz

  BERRIZ M.Z.
Kalabazak hustu eta barruan 
kandela jarrita, urriaren 31 
festa giroan ospatzen dute as-
kok. Halloween izenez ezagu-
tzen den festa hori, XX. mende 
hasierarako Euskal Herriko 
hainbat herritan egiten zu-
ten, esaterako Berrizen. Izara 
zuri bat jantzi, eta kalabaze-
kin atonduta zeuden kalee-
tatik barrena ibiltzen ziren, 
Animen Gaua ospatuz.

Urteak dira ohitura hori 
galdu zela, herriko beste hain-
bat tradiziogaz batera. Beraz, 
egoera horri buelta eman eta 
herritarrei lehengo ohituren 
berri emateko asmoz elkarla-
nean hasi dira udala, herriko 
ikastetxeak eta aisialdi taldea. 

  ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Bigarren urtez egingo dute Zal-
dibarko Jendeak kulturarteko 
jaia, bihar. Iaz lehenengoz egin 
zuten bezala, Zaldibarren bizi 
diren jatorri desberdinetako 
herritarrek elkar ezagutu eta 
harremana egin dezaten bul-
tzatzeko helburuz antolatu dute 
jaialdia. Bihar, Euskal Herria 
etorbidea itxi egingo dute udale-
txe parean, Zaldibarko Jendeak 
jaialdia hartzeko.   

Hango eta hemengo musikak 
girotuko du jaialdiaren hasiera: 
trikitilarien eta perkusionisten 
kalejira 11:00etan abiatuko dute, 
eta umeentzako jolasak eta taile-
rrak ere izango dira: hennagaz 
tatuatu edota trentzak egiteko 
aukera egongo da, hainbat jato-
rritako herrikideen eskutik.

Goizean musikagaz hasitako 
ekimena jan-edanean jarraitu-
ko dute. Kultura desberdinetako 
janariak prestatu eta dastatuko 
dituzte 12:30ean, eta bazkari 
herrikoia 14:30ean egingo dute. 
Iaz, 200 lagun inguru elkartu 
ziren bazkaltzera, eta gehiago 
espero dituzte aurten. Kolonbia, 

Mendebaldeko Sahara, Mali, Se-
negal, Portugal, edota Kubatik 
etorritakoek parte hartuko du-
te, besteak beste, jaialdian.  

Biharko jaiaz haratago, he-
rrian kultur arteko harremana 
urte osora hedatzeko, herrira 
datozenei harrera egingo dien 

taldea sortzeko lanean dabiltza 
Zaldibarren: etorkinentzako gi-
da bat argitaratuko dute, eta pro-
tokolo bat ipiniko dute martxan.

Iaz egin zuten Zaldibarko Jendeak jaia lehenengoz. Delfín Zubizarreta

‘Zaldibarko jendeak’ kultur arteko 
jaia egingo dute, bihar, bigarrenez  
Herrian bizi diren kulturen erakusleiho izango da biharko jaialdia

Poltsa artistikoak opari 25 
eurotik gorako erosketan
Azaroaren 25era arte iraungo du kanpainak

 ZORNOTZA  J.Derteano
Zornotzako Dendariak elkar-
teak ‘Erosketa Artistikoa’ kan-
paina abiatu du asteon, eta 
azaroaren 25era arte iraungo 
du. Elkartearen barruan dau-
den establezimenduetan 25 eu-
rotik gorako erosketak egiten 
dituenak opari  bat jasoko du: 
Zintzilik lehiaketan jasotako 
irudiekin apaindutako poltsa. 
Astero aldatu egingo dituzte 
poltsetako irudiak.

Enrike Rementeria pintura 
lehiaketako atal bat da Zintzi-
lik. Irudi artistikoekin apain-
dutako olanak balkoietan zin-
tzilikatzen dira. Lehiaketa 
horretara aurkeztutako lane-

tako batzuk erabiliko dituzte 
poltsak apaintzeko.

25 euroko erosketak ez du 
zertan izan aldi batekoa. Hau 
da, eros-txartelak eta fakturak 
pilatu egin daitezke kopuru 
horretara heldu arte. 

Poltsak Dendariak elkartea-
ren Luis Urrengoetxea kaleko 
bulegoan jaso daitezke, aste-
lehenetik barikura, 10:00etatik 
14:00etara. Betiere, erosketako 
txartelekin batera NANa era-
kutsi beharko da.

Aste bakoitzean, aste horre-
tarako beren beregi ateratako 
poltsak banatuko dituzte, be-
tiere ateratako izakinak amai-
tu arte.

Titan Desert 
proban bizitakoa 
kontatuko du 
Txakartegik 

  ATXONDO  J.Derteano
Ander Txakartegi berriatua-
rrak sei etapako Titan Desert  
MTB proban parte hartu zuen 
iaz, Marokoko basamortuan. 
Abentura hartako bizipenak 
oinarri hartuta, azaroaren 4ko 
barikuan, 18:30ean, hitzaldia 
eskainiko du Atxondoko udal-
batzar aretoan. 

Asuntze Mendi Taldeak an-
tolatu duen mendi astearen 
osagaietako bat da Txakarte-
giren bisita. Horrez gainera, 
azaroaren 3ko ostegunean, 
19:00etan, mendian jarraitu 
beharreko elikadura eta hi-
dratazioari buruz jardungo da 
gaian aditua den Oihana Mo-
nasterio.

Azkenik, azaroaren 5ean, bi-
garren mendi bizikleta martxa 
antolatu dute: 40 kilometro di-
tu, eta 1000 metroko desnibela.
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SEI HANKAKO MAHAIA

DANI  
MAEZTU

EH Bildu

IRITZIA    

astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta • 
Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak 
kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpideen arabera 

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

Andoniren OHZ,  
Josebaren OHZ

Andoni Durangoko Aska-
tasun Etorbidean bizi da, 
orain dela 25 urte erositako 
etxe batean. Joseba, bere 
laguna, Pagasarri kalean, 
Andoniren etxetik 200 me-
trora. Orain dela 20 urte ero-
si zuen Andonik etxea. Etxe 
biak antzekoak dira, eta 85 
m2 dute.

 Lehengo egunean Herria 
tabernan elkartu ziren, os-
tiraleko pintxo potean. An-
donik, lagun-taldera heldu 
bezain pronto, bota zuen: 
“Heldu zaizue OHZren agi-
ria? Nirea 300€ izatetik 700€ 
izatera pasatu da, oraindik 
dardarka nago”. Josebak ha-
rrituta begiratu zion. “Ziur 
zaude? Niri 300€tik 270€ra 
jaitsi didate eta”, esan zuen.

 Zuritoak gora eta zuri-
toak behera, Andoni etxera 
joan zen, bere etxeko OHZ-
rekin gertatutakoa ulertu 
ezinik. Hurrengo egunean 
egunkari batean irakurri 
zuen jende asko zegoela be-
re egoera berean. Egunkari 
horretan gobernu taldearen 
bozeramaile bihurtu omen 
den alkateordeak esaten 
zuen diru-laguntzak egongo 
direla irizpide sozialak ja-
rraituta. Baina Andonik ez 
du nahi diru-laguntzarik. 
Andonik nahi duena da ja-
kitea zein izan den irizpidea 
bere etxearen eta Josebaren 
etxearen arteko ezberdin-
tasuna justifikatzeko. Hain 
zaila da udaletxeko bunke-
rretik kalera irtetea eta azal-
pen ulergarri bat ematea 
herritarrei?

Zuntz optikoa 
heltzeko lanetan 
dabiltza Garain 

  GARAI M.O.
Azken egunetan, zuntz opti-
koa heltzeko lanetan dabiltza 
Abadiñotik Garaira bidean. Te-
lefónica enpresako beharginak 
kableak aldatzen dabiltza, eta, 
momentuz, gaiaz informatu ez 
arren, badirudi laster Internet 
konexio sendoagoa helduko de-
la Garaira. 

Izan ere, konexio eskasa du-
te herrian, eta nahiz eta udalak 
wi-fi antenak ipini egoerari 
irtenbide bat emateko asmoz, 
arazoak ez dira desagertu. 

Haurrekin 
euskaraz jolasten 
ikasteko saioak 

  MAÑARIA M.O.
Umeen heziketa euskaraz egin 
gura arren, sarri zaila izaten 
da tresnak lortzea, eta jolase-
kin gertatzen da hori. Beraz, 
haurrekin euskaraz jolasten 
ikasteko saioak antolatu dituz-
te Mañarian, Zabu Zibu eki-
menagaz. Gaur –hilak 28– eta 
azaroaren 4an, herriko pilota-
lekuan elkartuko dira ume eta 
gurasoak, eta dinamizatzaile 
baten laguntza edukiko dute. 
17:30etik 18:30era izango dira 
saioak.

Sarrionandiaren obra ardatz duen 
ikuskizuna biblioteka zabaltzeko 
Gaur aurkeztuko dute prestatutako ikuskizuna bibliotekan, 19:00etan

  IURRETA A.B.
Joseba Sarrionandiaren obra 
oinarri duen ‘Garai Berri eta 
Garaizar’ ikuskizun literarioa-
gaz inauguratuko dute, gaur, 
biblioteka eraberritua. Askota-
riko arte adierazpenez osoturi-
ko ikuskizuna da, Iurretako eta 
inguruko artista eta diziplina 
askotariko pertsonen elkarla-
nari esker sortutakoa. Dena 
den, biblioteka azaroaren 2an 
zabalduko dute, ohiko ordute-
gian eta zerbitzu guztiekin.

Iñaki Totorikaguena alkatea-
ren berbetan, “Sarrionandia, 
bai literaturan, bai musikan, 

lan oparoa duen idazlea izanik, 
herritarren artean bere lana 
ezagutarazteko aukera parega-
bea da” sei hilez itxita egon den 

liburutegiaren berrirekiera. 
Literaturak, bertsolaritzak, 
musikak, kantuak eta dantzak 
egingo dute bat bertan. Kristina 

Mardarasen hitzetan, “herriko 
taldeak gara gehienok, eta biho-
tza jarri dugu ekitaldian”. Mar-
daras bera, Peru Magdalena, 
Eneko Abasolo ‘Abarkas’, Gorka 
Lazkano, Uxue Alonso, Eunate 
Zarrabeitia, Aitor Astigarra-
ga, Iurretako Koroa, Iurretako 
Mikel Deuna dantza taldea eta 
L’Atelier dantza eskolako dan-
tzariak arituko dira. Bibliote-
kan izango da, 19:00etan.

 Apirilean hasitako lanek 
“baliabideak optimizatzea eta 
biblioteka gaurkotzea” izan 
dute helburu; 200.000 euroko au-
rrekontua izan dute.

Ikuskizunean parte hartuko duten hainbat lagun izan dira asteon egindako agerraldian.

‘Garai Berri eta Garaizar’ 
ikuskizun literarioagaz 
inauguratuko dute, gaur, 
biblioteka eraberritua

Sagar ustelak
Baserriko otzara zaharrean forma eta kolore guztietako sagarrak 
doguz. Guztiak baserriko zuhaitzetakoak izan arren, batzuk batu ba-
rriak dira, berde dagoz ondino. Beste batzuk jateko puntu-puntuan 
dagoz, baina baserriko otzaran denbora lar emon eta jateko heldue-
giak diranak be badagoz. Jakina da, sagar bat usteltzen danean otza-
ratik atara ohi dogula, gainontzeko sagarrak kutsatu ez daitezan.

Euskal Herriko dantza tradizionala otzara zaharra lez ikusten dot 
nik. Batetik, dantzan hasi barriak dagoz, aurreiritzi bakoak. Beste-
tik, dantzan urteak daroiezanak, dantzari finak eta ez horren finak. 
Azkenik, urte askoan dantza munduan gogotsu ibili diranak.

Euskal dantza tradizionalarentzat garairik onenak ez diran ho-
netan, azken hauek dira dantza talde eta ohitura askoren sostengu. 
Eurek egindako lanari esker mantendu da gaurdaino daukagun eza-

gutza osoa. Badaukagu hauei guztiei zer eskertu! 
Aipatutako transmisioa ez eze, dantza taldeen arteko aspaldiko ga-

tazka eta txarto-ulertuak transmititzen dabezanak be badagoz hauen 
artean. Tradizioaren izenean andrak plazatik kanpo mantentzeko 
gurutzadaren zenbat konplize baztarretan ondino…

Badagoz lehenbailehen gainditu beharreko kontuak, aspaldi gain-
dituta eduki beharko geunkezanak. Aurrera begiratu eta aspaldiko 
mamuak uxatu behar doguz. Zaharkituta geratu eta kalte baino egi-
ten ez daben gatazkak alboratu, indarrak batu eta amaigabeko ziklo 
honi bukaera emon dagiogun. Bada garaia sagar ustelak otzaratik 
atara eta bide barri bati ekiteko.

Aritz Lasarguren Otzerinjauregi. Durango

 
DURANGALDEA ASTEON    

DURANGO  Tronperri eta Txoritxu Alai 
dantza taldeek antolatuta, 450 ume eta 
gazte batuko dituen dantza eguna egingo 
dute Durangoko kaleetatik zehar, dome-
kan. 11:30ean kalejiragaz hasiko dute 
jaia; arratsaldean alardea egingo dute. 
17:00etan, Durangaldeko hainbat taldek 
egingo dute dantza Ezkurdiko plazan. 

Umeen Euskal Jaia 
egingo dute Durangon

OTXANDIO  Udazkena perretxikoen sa-
soia da, eta Otxandion eta bere ingurue-
tan bila joateko paraje aproposak daude. 
Perretxikoei buruz gehiago jakiteko, 
gaur, 19:00etan, jangarriak direnei eta ez 
direnei buruzko hitzaldia egongo da kul-
tur etxean. Domekan, berriz, erakusketa 
antolatuko dute Kontseilupean.

Perretxikoei buruzko 
erakusketa Otxandion

DURANGALDEA  Azaroaren 8ra arte Erri-
goraren Nafar hegoaldeko uzta euskarari 
puzka kanpainan parte hartzeko aukera 
egongo da. Produktuz betetako otzara bi 
eskaini dituzte, eta erosketagaz, Nafa-
rroako nekazaritza eta euskara bultzatu-
ko dituzte. www.errigora.eus webgunean 
egin ahal da eskaria.

Errigoraren kanpaina 
berria martxan dago    
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Berbaz

“Katu-familiako bi animalia ageri 
dira argi; lehoiak direla uste dugu”
Madeleine erdi aldiko grabatuak azaldu dira Lekeition, Bizkaian lehenengoz agertu diren motiboekin

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Duela 14.000 urte inguruko 
historiaurreko grabatuak aur-
kitu dituzte Armintxeko ko-
ban (Lekeitio). Madeleine er-
di aldiko grabatuak dira, ka-
litate handikoak, eta ikerketa 
proiektua zabalduko du Foru 
Aldundiak. Hala ere, teknolo-
gia berriak baliatuz, grabatu 
hauek eta Arte Paleolitoa du-
ten Bizkaiko zortzi kobatako 
irudiak ikusteko aukera egon-
go da Bilboko Errekalde Are-
toan, azaroaren 12tik urtarrila-
ren 17ra. Askondok (Mañaria) 
ere izango du bere espazioa.

Zenbateko garrantzia du Ar-
mintxe kobako aurkikuntzak?
Bizkaian lehenengo aldiz ager-
tu diren motibo bereziak azal-
du dira Armintxen. Erabilita-
ko teknika ere ez da berria, bai-
na bai berezia: izan ere, graba-
tuak diren arren, lehenengo 
begi-kolpean, pintura edo mar-
golanen aurrean gaudela ema-
ten du. Panelaren konposake-
ta, motibo eta animalien neu-
rriak ere oso bereziak dira. Me-
tro eta metro eta erdi inguruko 
figurak dira, eta, orain arte, 10-
20 zentimetrokoak ikusi ditu-

gu. Ikaragarria da aurrez au-
rre ikustea; gainera datorki-
zula dirudi. Kontserbazioa-
ri dagokionez, joan zen hilean 
egindako margoak dirudite. 

Teknika aipatu duzu. Halako-
rik ez duzue ikusi orain arte?
Ikusi dugu, bai. Baina bes-
te garai bateko grabatuetan, 
zaharragoetan —Enkarterrian 
daude batzuk, adibidez, due-
la 20.000 urtekoak—. Orduan, 
normalean, askoz sakonagoa 
izaten zen zuloa. Kasu honetan, 
hainbeste zulotu gabe, horma 
urratu egin dute gehiago, harri 
bategaz. Beraz, ematen du mar-
go baten aurrean gaudela. Mar-
ka horien zabalera finagoa ere 
bada. Irudi denak daude tek-
nika horregaz eginda, eta be-
netan bereziak dira. Dena den, 
badiot, orain arte ikusitakoak 
beste garai batekoak dira, ez 
Madeleine erdi aldikoak. 

Kobaren sarreratik 50 metro-
ra dauden margolanek anima-
lien konposizio oso garrantzi-
tsua dute. Tamainagatik ala 
irudikatutako animaliengatik?
Denagatik. Panel nagusian 25 
irudi ageri dira: ezkerraldean, 

argi ikusten dira hainbat ani-
malia; zaldiak batez ere. Es-
kuinalderantz joanda, berriz, 
halako nahaste-borrastea di-
rudiena ikusi daiteke; egiaz 
horrela ez dena. Artistak edo 
artistek oso ondo pentsatu zu-
ten non grabatu animalia ba-
koitza: lehenengo begi- kolpean 
nahaskeria dirudien arren, as-
tiro aztertuta oso ondo pentsa-
tutako konposaketa da. Horre-

gatik diot horretan ere nahiko 
berria eta ordenatua dela.

Zer erakutsi gura du horrek?
Gure ustez, lekuak baldintza-
tutako irudiak dira. Ganga an-
tzerako bat da, eta artistaren 
edo artisten lana forma edo bal-
dintza horietara moldatu da. 
Ez dugu uste kasualitatea de-
nik. Artista baldintzatuta dago 
forma horregatik. Hala ere, az-
tertu beharreko teoria bat da.

Zaldiak aipatu dituzu, baina, 
lehoia ere ageri da, ezta?
Bai. Orain arte gure lurraldean 
ez dugu horrelakorik aurki-
tu. Katuaren familiako anima-
lia bi oso argi ageri dira, eta us-
te dugu lehoiak direla. Oso on-
do grabatua dago bat, detaile 
guztiagaz; oso argi ikusten da. 
Bigarren bat ere nahiko ondo 
ikus daiteke. Behekaldean age-
ri den hirugarren bat, aldiz, ka-
tuaren familiakoa den duda da-
go. Antza du, baina, sakonago 
aztertu beharko litzateke.

Kantauri isurialdeko leize ba-
tean lehenegoz azaldu da ha-
lakorik. Esanahi berezia du?
Oso arraroa da. Sorpresa izan 

da. Bisonteak, zaldiak... ikusi 
ditugu leizerik gehienetan. Az-
tertu egin beharko da zergatik 
agertu diren hemen, eta ez bes-
te toki batzuetan. Katuaren fa-
miliakoak direla argi dago, eta, 
ziurrenik, lehoi batzuen au-
rrean gaude. Ikerketa bidea za-
baldu da hor. Orain arte inguru 
honetan aurkitu ez diren zei-
nu klabiforme batzuk ere azal-
du dira; Frantziako Pirinioan 
aurkitu direnak: baliteke kul-
tura-kutxatzea deritzona ema-
tea. Ikerlari eta aditu batzuen 
lan-ildo hori indartu dezake. 
Baina, datozen urteetan sakon-
du beharko da hori ere.

Ikerketak jarraituko du. Gehia-
go dagoela uste duzue?
Baiezkoan gaude. Historiau-
rreko katedraduna eta Arte 
Paleolitoan aditua den Cesar 
Gonzalezek ere aipatu du eza-
gututako Arte Paleolitoa kopu-
ruz ez dela handia, baina logi-
kak dio produkzioa askoz han-
diagoa izan beharko litzate-
keela. Halako irudiak horma 
batera eraman aurretik, non-
bait probak egingo zituzten. 
Gehiago egon beharko lirate-
keela uste dugu. Orain arte-
ko emaitzak onak dira, baina 
ziurrenik gehiago dago. Ikusi 
behar topatzeko gai garen.

Gizakien arrastoak ere aurkitu 
daitezkeela uste duzue?
Kobara sartzeko zail dago, eta 
uste dugu jenderik ez dela sar-
tu azken horma horietaraino. 
Teoria bat da. Hala ere, arkeo-
logoen ustez, zoru hori ukitu 
gabe badago, baliteke elemen-
tu edo materialen batzuk ager-
tzea, grabatuak hobeto uler-
tzen lagunduko luketenak. Au-
rreneko prospekzio bat egin 
da, eta datozen urteetan sakon 
aztertzea da asmoa.

2011n eta 2013an Mañariko 
Askondon aurkitutako mar-
golanekin ez dute zerikusirik.
Ez. Kronologikoki zaharra-
goak dira, duela 25.000 urte in-
gurukoak. Pinturak dira, ez 
grabatuak, eta egikera aldetik 
gutxiago landutakoak dira.Es-
tilo desberdinak ere badira.

Euskal Herriko Paleolito ga-
raiko aztarnategi garrantzi-
tsuenetariko bat da Askondo. 
Nola daude ikerketa hauek?
Ikerketa lanok ez dira inoiz bu-
katzen, eta horretan sakontzen 
ari gara. Askondon azterketa 
proiektu bat egin zen, eta lehen 
ondorioak argitaratuta daude, 
baina lanean jarraitzen dute. 

Ikaragarria da 
aurrez aurre 
ikustea; gainera 
datorkizula 
ematen du”

Zeinu klabiforme 
batzuk ere azaldu 
dira; Frantziako 
Pirinioan aurkitu  
direnak”

Andoni Iturbe | Foru Aldundiko Ondare Zerbitzuburua | Zornotza, 1967
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 AURKEZPENA  Itsaso Esteban
Durangoko Azokaren 51. edizio-
rako 36 egun falta zirela, Duran-
goko Arte eta Historia Museoan 
aurkeztu zuten, eguaztenean, 
Azoka iragartzeko Christine 
Etxebertz artistak egin duen 
kartela. Abenduaren 2tik 6ra, 
Bizitzekoa DA! leloagaz buru-
tuko den Azokara etortzeko 
gonbita egin zuten antolatzaile 
eta babesleek. “Adin eta mota 
guztietako kulturzaleak” gon-
bidatu dituzte, izan ere, “Azoka 
gero eta erakusleiho osoagoa 
bilakatzea” da 51. edizioa anto-
latzen dabiltzanen helburua. 
Azokaren antolakuntzan da-
biltzanek “sabeleko tximeletak 
dantzan hasiak” dituztela esan 
zuen Nerea Mujika Gerediaga 
Elkarteko presidenteak.

Nerea Mujikak, Aitziber Iri-
goras Durangoko alkateak, Ana 

Castro Bizkaiko Aldundiko 
Euskara zuzendariak eta Cristi-
na Uriarte Kultura sailburuak 
hartu zuten berba eguazteneko 
aurkezpenean. Iazko 50. urteu-
rren borobilaren arrakastaren 
ondoren, aurtengo edizioa Du-
rangoko Azokaren etorkizune-
ra begira erronka berezia dela 
azpimarratu zuten ordezkari 
guztiek. Durangoko Azokaren 
bigarren mende erdiaren hasie-
ra izango delako, 51. hau ere mu-
garri izango dela azpimarratu 
zuten agerraldian.

670.000 euroko aurrekontua-
gaz antolatu du Gerediaga El-
karteak (iaz baino %10 gutxia-
go) 51. Durangoko Azoka. Nerea 
Mujikak azpimarratu duenez, 
“aurrekontu handiagoagaz gau-
za asko egin genitzakeen arren, 
daukaguna gure eredua man-
tentzeko adina da”, eta pozik 
daude. Ildo horretatik, Azoka-
ren 51. edizio honetan transmiti-
tu gura duten ideia azaldu zuen 
Mujikak: “Gazteei, nagusiei, 
haurrei, euskaldun berriei, 
zaharrei, eta euskal hiztunak ez 

direnei ere etortzeko eta Azoka 
bizitzeko eskatu gura diegu”.

Iparraldeari leku berezia
Aurten hamar urte betetzen di-
ra Gerediagak eta Euskal Kultur 
Erakundeak hitzarmena sinatu 
zutela, eta urteurren horren 
harira, presentzia nabarmena 
izango du Ipar Euskal Herriak 
51. Durangoko Azokan: “Ipar 
Euskal Herriko eskaintza inoiz 
baino zabalagoa izango da: 30 
ekitalditik gora izango ditugu, 
teknologiari, zinemari, zabal-

kundeari, literaturari, musikari 
zein arte eszenikoei lotuta”, Mu-
jikaren berbetan.

Azken urteetan bezala, ikas-
leei zuzenduriko egunagaz hasi-
ko da Durangoko Azoka, baina 
ohikoa baino lehenago, aurten: 
abenduaren 2an. Antolatzaileek 
azaldu dutenez, Ikasleen Eguna 
laneguna izateak eragin du Azo-
karen data aurreratzea. Inoizko 
izen-emate kopururik handiena 
izan dute, aurten: 6.000 ikaslek 
parte hartuko dute Ikasle Egu-
neko ekintzetan.

Durangoko Arte eta Historia Museoan egin zuten, eguaztenean, 51. Durangoko Azoka aurkezteko prentsaurrekoa. Txelu Angoitia

“Euskal hiztunak ez direnei ere etortzeko 
eta Azoka bizitzeko eskatu gura diegu” 
Abenduaren 2tik 6ra izango da 51. Durangoko Azoka; asteon aurkeztu dute Arte eta Historia Museoan   

Durangoko Museoan egongo dira ikusgai 
Etxebertz kartelgilearen margolanak 
Azaroaren 17an inauguratuko dute Lapurdiko artistaren erakusketa

Lehenengoz, Ipar Euskal He-
rriko artista batek egindako 
kartelak iragarriko du, aurten, 
Durangoko Azoka: Christine 
Etxebertz (1953, Baiona) mar-
golariaren kartel koloretsuak, 
hain zuzen ere. Kanbon bizi 
den artistak azaldu duenez, 
“Durangoko berotasuna eta pa-
sioa” islatu gura izan ditu Azo-
karako egin duen kartelean. 
Izan ere, dioenez, horixe baita 
berarentzat Azoka: “Dinamis-
moa, bizitasuna eta beroa”.

Gerediaga Elkarteak 51. 
Durangoko Azoka iragartzeko 

eskaini zuen agerraldian par-
te hartu zuen Etxebertzek, eta 
azpimarratu zuen “ohore han-
dia” dela berarentzat Azokaren 
Ipar Euskal Herriko lehenengo 
kartel egilea izatea.

Abstrakturantz
Txelu Angoitia Gerediaga El-
karteko kide eta argazkilariak 
egin zuen Azokako kartelaren 
egilearen aurkezpena, eguazte-
neko prentsaurrekoan. Angoi-
tiak azaldu zuenez, bere ibilbi-
dearen hasieran margogintza 
figuratiboa landu zuen Etxe-

bertzek, eta arte abstraktua 
landu izan du batez ere, azken 
urteotan. Hainbat sari jaso ditu 
artista lapurtarrak; Europako 
Arte Akademiaren saria edo 
Toulouse-Hispania saloiko do-
mina, esaterako.

Azaroaren 17tik urtarrile-
ra arte, Durangoko Museoan 
egongo da ikusgai Christine 
Etxebertzen lanaren erakuske-
ta. Durangoko Azokako kartela 
egin duen artistaren ibilbideko 
hainbat lan ikusteko aukera 
izango dute bisitariek, beraz, 
Azokako bost egunetan ere. “Pasioa eta berotasuna” islatu gura izan ditu artistak kartelean. T.Angoitia
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‘Abarkas’-ek eta Ugartetxeak ere 
kantatuko dute finalaurrekoetan
Durangaldeko bertsolariak garaile  Bizkaiko Txapelketako 3 kanporaketetan 

 BERTSOLARITZA  Itsaso Esteban
487 puntugaz, domekan Igorren 
jokatu zuten Bizkaiko Bertso-
lari Txapelketaren udazkeneko 
hirugarren kanporaketa irabazi 
zuen Beñat Ugartetxea malla-

bitarrak. Aurreko egunean, 
urriaren 22an, Eneko Abasolo 
Abarkas Iurretako bertsolariak 
eskuratu zuen finalaurrekoeta-
rako pasea, Sestaon jokatu zuten 
kanporaketan.

Durangaldeko hiru bertso-
larik irabazi dituzte orain arte 
jokaturiko Bizkaiko Bertsolari 
Txapelketako hiru kanporake-
tak: Miren Amuriza berrizta-
rrak lehenengoa (531 puntugaz),  

Eneko Abasolo Abarkas iurreta-
rrak bigarrena (447 puntugaz), 
eta Ugartetxeak hirugarrena 
(487gaz). Abenduaren 3an La-
rrabetzun jokatuko duten fina-
laurrekoan kantatuko du, beraz, 
Amurizak; azaroaren 19an Mar-
kina-Xemeingo finalaurrekoan 
Abarkas-ek; eta azaroaren 27an 
Basaurin egingo duten saioan, 
Ugartetxeak.

Asteburu honetan, urria-
ren 29an, jokatuko dute Bizkai-
ko Bertsolari Txapelketaren 
laugarren kanporaketa, Leioa 
Kultur Auditorium-ean, eta 
Durangaldeko beste bertsola-
ri batek kantatuko du bertan. 
Txaber Altube abadiñarra dago 
seikotean Ander Elortegi, Ibon 
Ajuriagojeaskoa, Joseba Artza, 
Joseba Barandiaran eta Mikel 
Goitiarenagaz batera.

Urriaren 23ko Igorreko kanporaketa irabazi zuen Beñat Ugartetxeak, eta finalaurrekoetarako txartela eskuratu zuen.
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GEURE DURANGALDEA

JOSE MARTIN 
URRUTIA 
‘TXOTXE’

Irakaslea

Unai Iturriagak eta Alex San-
vik sortutako Udaberririk An-
kerrena komikiaren pasarte 
bat antzeztuko dugu Agurrik 
Gabeak ekitaldian, urriaren 
30ean, Plateruenean. Arte es-
zenikoen baliabideak aprobe-
txatuz, memoria historikoaren 
gaiagaz gatoz Karrikakook be-
rriro. Komiki bat da oraingon 
abiapuntua, eta horrek gaia 
beste era batean lantzeko auke-
ra eman digu. Gure lehenengo 
saiakera Martxoak 31 izan zen. 
Haren eskutik, Lurra Astinduz, 
Izarrak Marrazten eta Udabe-
rririk Ankerrena. “Tontamen-
tian”, bederatzi urte pasa dira. 
Instituzioen inplikazioa, jus-
tizia, egia eta erreparazioa es-
katzen genuen orduan. Ez dira 
guk nahi genuen beste urrats 
eman norabide horretan, baina 
aldaketak izan dira, zorionez. 
Urruti joan barik, datorren hi-
lean, Iruñea erdi-erdian dagoen 
mausoleotik atera eta familiari 
emango diote Durangaldea 
bonbaz josi zuen Mola jenerala-
ren gorpua. Bazen ordua. 

Elkarteek, idazleek, komiki-
gileek, zientzia elkarteek, ber-
tsolariek, historiagileek zein 
antzerki taldeek, ikaragarrizko 
ahalegina egin dute memoria 
berreskuratu eta historiako 
hainbat pasarte ilun argira 
ekartzeko. Guztietatik bat az-
pimarratu nahi nuke: Donos-
tian, ikasle nintzela ezagutu 
nuen. Gipuzkoa plazan dagoen 
liburutegian topo egiten ge-
nuen arratsaldero. Han egoten 
zen bera, lehenengoa, ilaran, 
ateak noiz zabalduko itxaroten. 
Gehienok alde egiten genue-
nean, han geratzen zen bera. 

Urteetara, ilaran lehenengo 
zegoen ikaslearen izena he-
dabideetan ikusi nuen: Pako 
Etxeberria zen. Ilusio itzela 
egin zidan berarekin ilara kon-
partitu izanak.

Ilarako lehena

ANBOTOk bi sarrera bikoitz 
zozkatuko ditu azaroaren    

5eko Zaldibarko saiorako: idatzi 
688 635 041 telefono zenbakira 
azaroaren 3a baino lehen, eta 

parte hartu zozketan!

Azaroaren 4an eta 5ean 
egingo dute 24 Ordu 
Digitalean lehiaketa
Elorrioko Arriolak antolatzen duen film laburren 
lehiaketaren hamaikagarren edizioa da aurtengoa

 ZINEMA  Itsaso Esteban
Azaroaren 4an eta 5ean egingo 
dute Elorrioko 24 Ordu Digi-
talean lehiaketa. Ikus-entzu-
nezkoen lehiaketa horren ha-
maikagarren edizioa izango da 
aurtengoa, eta aurreko urteetan 
bezala, egun batean eta anto-
latzaileek emandako gaia eta 
baldintzak beteta, film labur bat 
osatzea izango da erronka. Ho-
nako helbide honetara idatzita 
eman daiteke izena lehiaketan: 
24ordu@arriolaka.com. 

Hiru sari egongo dira jokoan: 
700 eurokoa da sari nagusia, eta 
500 euroko sari bana jasoko dute 
finalista hautatzen dituztenek. 

Azaroaren 4an, 17:00etan, 
Arriolan elkartuko dira par-
te-hartzaileak, eta beraien la-
nean islatu beharreko gaia 
emango diete antolatzaileek. 
Gehienez ere 24 ordu edukiko 
dituzte zinegileek gidoia eta lo-
kalizazioak pentsatu, grabazioa 
burutu eta lanak editatzeko. Ohi 
bezala, lehiaketara aurkezturi-
ko lan guztiak eskainiko dituzte 
azaroaren 5ean Arriolan egingo 
duten ekitaldian, eta sariak ba-
natu, ondoren.

Iaz Gurutze and Ganbara tal-
deak jaso zuen lehiaketako sari 
nagusia, Josu Inri. Beauty Phy-
ton film laburragatik. 

XXII. Txistu kontzertua 
eskainiko dute, bihar
90 txistulari eta beste hainbat artista arituko dira 
Silboberri Elkarteak antolaturiko kontzertuan

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Silboberri Elkarteak Duran-
goko San Fausto jaien bueltan 
antolatzen duen Txistu Kon-
tzertuaren XXII. edizioa egingo 
dute, bihar, 20:00etatik aurrera, 
Landakogunean. Euskal Herri-
ko hainbat lekutatik etorritako 
90 txistularik parte hartuko du-
te emanaldian, eta beste hainbat  
diziplinatako artistak ere gonbi-
datu dituzte emanaldian parte 
hartzera: Portu Brass taldea, 
Barakaldoko perkusionistak, 
Bizkaiko Ingeniarien Abesba-
tza, Debako dantza eta antzerki 
taldeak, edo Durangoko L’Ate-
lier dantza taldekoak arituko 
dira, besteak beste, Jabier Ituar-
teren zuzendaritzapean.

Silboberrik egin ohi duen 
bezala, tradizioaren eta moder-
nitatearen erakusgarri izango 
da biharko kontzertua ere: txis-
turako errepertorioko pieza 
klasikoak eta moldaketa mo-
dernoak eskainiko dituzte. Izan 
ere, horixe da Silboberri Elkar-
tearen helburu nagusietako bat: 
entzulegoari txistuaren molda-
kortasuna erakustea.

Txisturako errepertorioko 
pieza klasikoak eta 
moldaketa modernoak 
izango dira entzungai
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URRIAK 28, barikua
16:00 Merendola eta tailerrak  
umeentzat eskolan.  
Antolatzailea: Guraso Elkartea

17:00 Buruhandiak. 
Antolatzailea: Guraso Elkartea

18:00 Txupinazoa.

19:00 Elizpeko pilota txapelketaren 
finala.

20:00 Oilasko pintxoak plazan.
Tiketak: 1,50€

21:30 Akerbeltz taldearekin erromeria 
plazan.

URRIAK 29, zapatua
11:00 Duatloi txikia herrian.
Antolatzailea: Guraso elkartea

12:00 Mallabiko I. Ardau Ferixie 
Kontzejuzarrean.
Sarrera: 5€
Antolatzailea: Ardosaltsan.

16:00 Litxarreria tailerra umeentzat 
frontoian.

22:30 Rock kontzertua parkean: 
· THE BON SCOTT BAND
· VENDETTA 
· DJ BULL

URRIAK 30, domeka
12:00 Gaztetxoen arteko pilota 
partiduak frontoian.
Antolatzailea: Mallabia I pilota eskola.

17:00 “Tomasen abenturak” 
pailazoak frontoian.

17:00 Mus txapelketa Kontzejuzarrean.

18:30 Txokolatada plazan. 

URRIAK 31, astelehena
17:30 Nesken gomazko “MPB”  
paleta zirkuituko finala eta eskolarteko 
nesken partiduak frontoian.

MALLABIA ERMUA EIBAR ELGOIBAR ALZOLA MENDARO DEBA MUTRIKU ONDARROA

00:25  00:30  00:35  00:40 00:45  00:50  00:55 01:05 01:15

02:25 02:30  02:35 02:40 02:45 02:50  02:55 3:05/2:05 3:15/2:15

3:25/2:25 3:30/2:30 3:35/2:35 3:40/2:40 3:45/2:45 3:50/2:50 3:55/2:55 03:05 03:15

04:25 04:30 04:35 04:40 04:45  04:50 04:55 05:05 05:15

05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:20 06:25 06:35 06:45

06:30 06:35 06:40 06:45 - - - - -

ONDARROA MUTRIKU DEBA MENDARO ALZOLA ELGOIBAR EIBAR ERMUA MALLABIA

20:10 20:15 20:30 20:45 20:48 20:55 21:10 21:20 21:25

21:20 21:25 21:40 22:05 22:08 22:15 22:30 22:40 22:45

22:10 22:15 22:20 22:25 22:28 22:35 22:45 22:55 23:00

23:10 23:15 23:20 23:25 23:28 23:35 23:45 23:55 00:00

23:45 23:55 00:00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30

01:45 01:50 01:55 02:00 02:05 02:10 02:15 02:25 02:35

02:45 02:50 02:55 3:00/2:00 3:05/2:05 3:10/2:10 3:15/2:15 3:25/2:25 3:35/2:35

03:45 03:50 03:55 04:00 04:05 04:10 04:15 04:25 04:35

05:45 05:50 05:55 06:00 06:05 06:10 06:15 06:25 06:35

 AUTOBUSA // DB44G (MALLABIA) - ERMUA - ONDARROA

ANTOLATZAILEAK
Mallabiko Udala 
Jai Batzordea

MALLABIKO 
URRIKO JAIAK

THE BON SCOTT BAND
VENDETTA 
+ DJ BULL
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 ANTZERKIA  A. Esteban
2015-2016 ikasturteko zortziga-
rren antzerki tailerrari amaie-
ra emateko, ikastaroan zehar 
prestatzen egon diren antzezla-
na aurkeztuko dute Banarte an-
tzerki taldekoek, urriaren 29an, 
Errota kultur etxean. Aitziber 
Bilbaok zuzendu du Danny y 
Roberta antzezlana, eta Maria 
Otxandiano eta Mikel Uriguena 
ibiliko dira aktore lanetan.

Aitziber Bilbao aktore elo-
rriarrak emandako tailerra iaz-
ko urrian hasi zen, eta Durango, 
Abadiño, Elorrio eta Eibarreko 
ikasleek parte hartu dute. Az-
kenean, bi izan dira tailer osoa 
egin eta amaierako antzezlana 
egingo dutenak. Urtebete la-
nean ibili ondoren, Danny y 
Roberta antzeztuko dute, lehen 
aldiz, larunbat honetan, Errota 
kultur etxean, 20:00etan. 

Antzezlan hau John Patrick 
Shanley-en Danny and the Deep 
Blue Sea-ren moldaketa da. Dra-
ma honek bi pertsona bakarti-
ren istorioa kontatzen du. Ta-
berna batean topo egiten duten 
pertsonaiak dira, eta beraien 

miserietatik irteten lagunduko 
dien erlazioa bilatzen dute. 

Errota kultur etxean izango 
da estreinaldia, baina antola-
tzaileek, gutxienez, beste bi 
toki gehiagotan antzeztea gura 

dute: “Hiru publiko ezberdinen 
aurrean jarri gura ditugu, sen-
tsazio ezberdinak esperimenta-
tzeko”. 

2007an sortu zen Banarte an-
tzerki taldeak formazioa izan du 

ardatz, eta “oholtza gainera igo-
tzea gura baina ezin zutenentzat 
aukera bat izatea gura genuen”, 
adierazi du Banarte antzerki 
tailerraren sortzaileetakoa den 
Rafa Herce aktoreak.

Maria Otxandianok eta Mi-
kel Uriguenak antzeztuko dute 
bikote protagonista. Jendearen 
aurrean antzezten duten lehe-
nengo aldia izango da bientzat. 
“Oso urduri daude. Orain arte 
tailerrean egin dutena gauza bat 
da, eta jendearen aurrean egitea 
beste bat. Karteletan beraien 
aurpegiak ikustean oso urduri 
jartzen dira”, azaldu du Hercek. 

Hercek dioenez, “nahiz eta 
zure helburua aktore bihurtzea 
ez izan, antzerkiak zeure burua 
ezagutu eta neurtzen laguntzen 
dizu. Jendeagaz erlazionatu, eta 
publiko baten aurrean berba 
egiteko beldurra kentzen lagun-
tzen dizu”.

Banarte taldekoak bederatzi-
garren antzerki tailerra pres-
tatzen ari dira. Urritik hasi eta 
ekainera arte, laurogeita lau 
orduko ikastaroa izango da. 
Tailer osoaren prezioa 400 euro-
koa izango da, eta gutxienez sei 
ikasleko taldea eta gehienez ha-
mabikoa sortu gura dute.  Izena 
emateko, banarte@gmail.com 
helbide elektronikoan kontak-
tuan jarri behar da.

Maria Otxandianok eta Mikel Uriguenak ‘Danny eta Roberta’ antzeztuko dute. Patxi Granado

‘Danny y Roberta’ antzezlana 
aurkeztuko du Banarte taldeak
Errota kultur etxean estreinatuko dute antzerki tailerrean prestatutako lana

‘Hitzari gorazarre’ egiteko zazpi 
hitzordu, azaroan, Durangon 
Hainbat eragilek elkarlanean eratu dute literatura ardatz duen azaroko zikloa

 LITERATURA  I. Esteban
400 urte dira William Shakes-
peare eta Miguel de Cervantes 
hil zirela, 150 urte Evaristo Bus-
tintza Kirikiño mañariarra jaio 
zela, 80 Jose Manuel Lujanbio 
Txirrita hil zela, eta 110 Felipe 
Arrese Beitia otxandiarra hil 
zela. Poeta, idazle eta bertsolari 
horiek gogoan hartuz, urteu-
rren eta ospakizun urtea da 
han eta hemen 2016, eta autore 
horien literaturaren bueltan 
elkartzeko proposamena egin 
dute Durangon ere. Hitzari 

gorazarre zikloa prestatu dute 
herriko hainbat eragilek, aza-
rorako. Shakespeare, Cervan-
tes, Kirikiño, Txirrita edota 
Arrese Beitiaren hitzak oinarri 
hartuta, doako zazpi hitzordu 
izango dira.  

Auzolanean antolatuta, adin 
guztientzako moduko ekintzak 
jasotzen ditu Hitzari gorazarre 
zikloak, datorren hilean Duran-
goko hainbat kale eta aretotan 
izango direnak. Azaroaren 4an 
izango da lehenengo zita: hel-
duentzako saioa eskainiko du 

Joxemari Carrere ipuin konta-
lariak, Udal Bibliotekan. 

Koldo Izagirre idazlearen 
berbaldia, bertso-trama, litera-
tur instalazioa, ibilbide litera-
rioa, irakurle klubaren saio be-
rezia eta antzerkia izango dira 
zikloaren gainerako eskaintzak. 

Durangoko Karrika antzer-
ki taldearen emanaldi bategaz 
amaituko da zikloa, azaroaren 
18an: Deshakeaspearezioa obra 
prestatu dute Durangaldeko an-
tzerkigileek, idazle ingelesaren 
hainbat testu oinarri hartuta. 

Izen-ematea zabalik
Izena eman beharra dago Gere-
diaga elkarteak antolatu duen 
Durangaldeko idazleak Duran-
gon zehar izeneko ibilbidean 
eta Udal Bibliotekan burutuko 
duten literatur instalazioan 
parte hartzeko. Ibilaldirako, 
gerediaga@gerediaga.eus helbi-
dera idatzi behar da, eta Miriam 
Peña eta Peru Magdalena du-

rangarrek bederatzi eta hamabi 
urte arteko umeentzat burutuko 
duten instalazio literarioan par-
te hartzeko, Bibliotekan eman 
daiteke izena.

Udal Bibliotekak, San Agus-
tin kulturguneak, Karrika an-
tzerki taldeak, Gerediaga eta 
Berbaro elkarteek, Durangal-
deko bertso eskolak eta Plate-

ruenak antolatu dute zikloa, eta 
Udalaren laguntza jaso dute.

Udal Bibliotekan aurkeztu zuten zikloa, astelehenean.

Azaroaren 4an, 19:00etan,  
· Joxemari Carrereren  
helduentzako ipuinak: IPUIN 
BERRIAK, CARREREK JARRIAK, 
Udal Bibliotekan.

Azaroaren 9an, 19:30ean, 
· Koldo Izagirreren berbaldia: 
MUSDE KIXOT ZALDUNAREN 
MENTURA IKARAGARRIAK 
EUSKALDUNON MUNDUAN, 
Plateruenean.

Azaroaren 11n, 22:00etan,  
· BERTSO TRAMA: Jon Maia,  
Miren Amuriza, Eneko  
Abasolo ‘Abarkas’ eta Txaber 
Altubegaz, Plateruenean.

Azaroaren 12an, 11:00etan,  
· LITERATUR INSTALAZIOA,  
Udal Bibliotekan.

Azaroaren 12an, 11:00etan, 
· DURANGALDEKO IDAZLEAK 
DURANGON ZEHAR ibilbide 
literarioa, Santa Anan hasita.

Azaroaren 16an, 19:00etan, 
· HAMLETi buruzko irakurle 
kluba Danele Sarriugartegaz, 
Udal Bibliotekan.

Azaroaren 18an, 22:00etan, 
· Karrika antzerki taldearen 
DESHAKEASPEAREZIOA obra, 
San Agustinen.

Azaroaren 4an izango 
da lehenengo hitzordua: 
Joxemari Carrereren ipuin 
kontalaritza saioa

Izena eman beharra dago 
ibilbide literarioan eta 
instalazio literarioan parte 
hartu ahal izateko
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“Beti ahalik eta ondoen 
egoten saiatzen naiz, 
entrenatutako moduan 
jokatzen baita zelaian”
Joseba Valladares sei partidutan gol bi bakarrik 
jaso dituen Iurretako taldeko zentrala da

 KIROLA  Joseba Derteano
Iurretako goiko postuetan da-
bil Ohorezko Mailan, hein han-
di batean defentsako lan era-
ginkorrari esker. Sei partidu-
tan gol bi jaso dituzte. Va-
lladares taldeko zentrala da. 
Taldearen gaurkotasunaz, Jon 
Gurutz Vazquez entrenatzai-
learen itzuleraz, Athleticen bi-
zi izan zuen esperientziaz... 
solastu gara durangar gaz-
teagaz.

Sei partidutan gol bi baino ez 
dituzue jaso. Atea ondo zain-
duta daukazue.
Eta jarrai dezala boladak! 
Oraingoz nahiko indartsu gau-
de defentsan, bai. Talde lana-
ren meritua da.

Etxeko datuak azpimarraga-
rriak dira. Hirutik hiru garai-
pen, zortzi gol sartu eta bat 
bera ere jaso barik.
Horrela da. Ea domeka hone-
tan martxa horri eusten dio-
gun Retuertoren aurka! 

Etxetik kanpora, aldiz, kosta 
egiten zaizue. Birritan 1-0 gal-
duta itzuli zarete. Aurkariek 
gol bakarra nahikoa izan dute 
puntuak eurenganatzeko.
Partidu konplikatuagoak dira.  
Batzuetan, zelaiaren neurriak 
ez dira guri gehien gustatzen 
zaizkigunak, eta kosta egiten 
zaigu egokitzea. Etxean, ordea, 
geuk izaten dugu baloiaren ja-
betza normalean, eta aurka-
riak baloiaren atzetik ibiltzen 
direnez, partiduak aurrera 
egin ahala nekea sumatzen du-
te. Bigarren zatietan gol gehia-
go sartzen gabiltza.

Bederatzi  goletik zortzi 
etxean etorri dira. Arrazoi ba-
tegatik edo besteagatik, gol 
falta duzue kanpoan.
Bai, gola sartzen digutenean 
kosta egiten zaigu egoerari 
buelta ematea. Martxa bat 
gehitzen dugu, baina jokal-
dia amaitu ezinik ibili izan ga-
ra orain arte. Zorionez, joan 
zen asteburuan apurtu egin ge-

nuen joera hori, Urdulizen 0-1 
irabazita. 

Odolkiak ordainetan. Gol bat 
sartu eta hiru puntuak etxera.
Eta begira zer ondo! Gainera, 
oraingoan geu izan gara gola 
azken txanpan sartu dugunak. 
84. minutuan heldu zen, penal-
ti bidez. Denak balio du. 

Taldeak badu helburu zeha-
tzik aurten, ala entrenatzaile 
denen moduan partiduz par-
tidukoa aipatuko didazu ?
Simeoneren antzera, ezta? (ba-
rreak) Begira, baloia behetik 
mugitzeagatik eta modu ho-
rretara jokoa sortzen saiatzea-
gatik bereizi izan garen taldea 
gara, eta hori ez da ohikoa: tal-
deen %90ek ez du hori plantea-
tu ere egiten Ohorezko Mailan. 
Beraz, denboraldi batzuetan 
entzun izan da igoeraren kon-
tua. Baina hori joan da. Jokala-
ri bakoitzak taldean jarraitzea 
edo aurten beste bide bat har-
tzea erabaki ostean, denok Jon 
Gurutzegaz [entrenatzailea] 
batera, partidurik partidu joan 
gura genuela erabaki genuen. 
Oraingoz, ondo irteten ari da.

Iurretakoren aurtengo nobe-
dadeetako bat Jon Gurutz 
Vazquezen itzulera da, Iurre-
tako eta Gertasporten arteko 
polemika haren ostean. Zela-
koa izan da itzulera?
Ona. Urtarrilean kargutik ken-
du zutenean, momentu konbul-
tsoak izan ziren. Orain, zuzen-
daritza batzorde berriagaz, eta 
une berri batean, ba, ilusioz 
gaude, eta batera goaz denok. 
Jon Gurutzek guk denok gura 
duguna transmititzen digu, bai 
jokatzeko moduari dagokio-
nez, bai denboraldiari aurre 
egiteko moduari dagokionez. 

Taldeak zelan bizi izan zuen 
Jon Gurutz kargutik kentzea? 
Eragin zizuen, ala apur bat 
kanpotik bizi izan zenuten?
Taldeko entrenatzailea zen, eta 
ezin daiteke kanpotik bizi. Era-
giten du. Gaia komentatzen ge-

nuen, baina kirolez kanpoko 
gaiak zirenez, gure lanean zen-
tratzen saiatzen ginen, orduko 
entrenatzaileagaz zein zuzen-
daritza batzordeagaz. 

Taldean giro ona dago?
Bai, eta hori beharrezkoa da. 
Bazkariak, bromak, entrena-
mendu saioen ostean pintxo-
ren bat edo beste… Horrek guz-
tiak hartuemanak sendotzen 
eta taldea indartzen laguntzen 
du, eta itzelezko garrantzia du. 
Orain momentu gozoan gaude.

Hasierako hamaikakoan fin-
koa zara. Zelan zaude arlo 
pertsonalean?
Entrenamenduz entrenamen-
du noa. Kontatuko balizute ni-
re taldekideek zelan ikusten 
nauten zelairatzen naizen ba-
koitzean! Zelaira erabat kon-
tzentratuta irteten saiatzen 

naiz, ia inor ez agurtzeraino. 
Futbola pasioa da. Athleticen 
esperientzia gertutik bizi izan 
dut, eta horrek lorratz ahazte-
zina uzten du.

Konstantzia eta azkartasuna 
dira zure bertuterik onenak?
Azkartasuna ez dakit, konstan-
tzia bai. Beti ahalik eta ondoen 
egoten saiatzen naiz. Entrena-
tutako moduan jokatzen bai-
ta zelaian. Beste dohain bat ai-
patzekotan, azkartasuna barik 
baloiaren irteera aipatuko nu-
ke beharbada. 

Gazteagotan lau urte eman 
zenituen Athleticen. Zein da 
esperientzia hark utzi zizun 
lorratza?
Erantzukizuna, konpromisoa, 
alderdi teknikoa zein takti-
koa… denetarik apur bat.

Athleticeko horien zer oroi-
tzapen duzu?
Hasierako hirurena oso ona. 
Dena jokatu nuen. Gogoan dut, 
esaterako, estatuko Nike Txa-
pelketa kadeteetan. Valentzian 
izan zen, eta hirugarren amai-
tu genuen, Bartzelonaren eta 
Real Madrilen atzetik. Lorpen 
bat izan zen. Euskadiko selek-
zioagaz Hego Korean ere ego-
na naiz. Finalerdietan etxeko 

selekzioaren kontra jokatu ge-
nuen, epailea ere hangoa zen 
eta… Ostu egin ziguten parti-
dua, aurkako penaltia adierazi-
ta. Partiduaren amaieran epai-
leak barkamena eskatu zuen. 

Jokalari gazteak Athletice-
ra batzean, ilusioz gainez-
ka egoten dira, baina ez dute 
futbolaren krudeltasuna eza-
gutzen. Hau da, gutxi batzuk 
heltzen direla gora. Gogorra 
egin zitzaizun Athletic uztea?
Bai, jakina gogorra egiten de-
la. Horrelako uneetan gura-
soen figura oso inportantea da. 
Nik banekien azken urtean ez 
nuela ezer jokatu, ez niola tal-
deari ezer inportanterik eskai-
ni nahiz eta egunero horretan 
saiatu entrenamentuetan eta, 
hala ere, gurasoek defendatu 
egin ninduten arduradunen 
aurrean. Hori itzela da. 

Bost urte daramatzazu Iurre-
takon. Etxean sentitzen zara?
Bai, erabat. Urterik gehien 
eman dudan taldea da. 

Durangar bat Iurretan etxean 
sentitzen dela esaten…
(Barreak). Auzokoak gara, az-
ken batean. Gainera, Duran-
gon bizi naiz, baina Iurretagaz 
muga-mugan. 

Joseba Valladares | Durango, 1993 | Iurretako futbol taldeko zentrala

Gertutik bizi izan 
dut Athleticen 
esperientzia;  horrek 
lorratz ahaztezina 
uzten du”
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ADITUAREN TXOKOA

Joan zen asteburuan, nire he-
rrian, Abadiñon, urteko lehe-
nengo ziklo-kros lasterketa 
jokatu zen. 09:00etan hasi eta 
13:00ak arte oso ikuskizun po-
litagaz eta bikainagaz gozatu 
genuen, guztira 165 mutil eta 
neskek parte hartu zuten eta. 

Nahiz eta lehenengo or-
duak euritsuak izan, orduak 
pasatu ahala eguzkia ere 
irten zen, eta horrek jende 
gehiago animatu  zuen berta-
ra joateko. Herriarentzat ere 
interesgarria izaten da, bai 
taberna, hotel, eta inguruko 
zerbitzu guztientzat. Beraz, 
beti animatuko nituzke he-
rriak kirol proba bat egite-
ra, bai ekonomikoki eta bai 
sozialki, herria handitzen 
dutelako. 

Datu batekin gelditzen 
naiz. 165 txirrindulari horie-
tatik, kadeteetan 58 mutiko 
eta 9 neskato, eta juniorretan 
35 mutil eta 3 neska zeuden. 
Asko direla eman arren, nire 
ustez oso datu kezkagarriak 
dira, oinarria, harrobia, mo-
teltzen ari dela erakusten 
duelako. Oso zenbaki eskasak 
dira. Datu horiek eta beste 
batzuk kontuan hartuta, dei 
bat egin nahi diet erakunde, 
txirrindularitza talde, eskola 
eta klubei, kezka eta arazo 
hau bideratu dezaten. Ze, ur-
teak pasatu ahala, zenbakiak 
gero eta txarragoak dira. Guk 
nesken taldea daukagu, eta 
kostata, baina, oinarriarekin 
lan egin nahi izaten dugu (ga-
raipenen gainetik) eurak bai-
tira... hurrengo txapeldunak!

Izan ere, Valverde, Con-
tador eta Purito joaten dire-
nean, zer? Lan gogorra dugu 
aurretik, baina kirola maite 
dugunok arazo honen au-
rrean lanik egiten ez badugu, 
ez dugu etorkizunik edukiko. 
Eskerrik asko.

Oinarria galtzen

ENERITZ 
ITURRIAGA 
Elkar Kirolak 
emakumeen 
taldeko zuzendaria

Kilometro bertikalen Kopa 
irabazi du Azkorbebeitiak
Araia-Aratzeko proban onena izan zen abadiñarra

 KORRIKA J.G. / J.D.
Oihana Azkorbebeitia abadiña-
rrak Araia-Aratzeko kilometro 
bertikala irabazi zuen joan zen 
asteburuan (45:57). Gainera, 
proba horretan batutako pun-
tuekin, Euskadiko kilometro 
bertikalen Kopa irabazi du, 
lehenengoz bere ibilbidean.

Lasterketagaz gustura gera-
tu zen Abadiñoko korrikalaria: 
“Oso gustura nago gaurko ga-
raipenagaz. Bezperan lo gutxi 
egin arren, eta ibilbidea ezagu-

tu ez arren, nire onena eman 
dut eta gozatu egin dut igoera 
osoan zehar”. 

Azkorbebeitiak ondo baino 
hobeto ezagutzen duen Anboto-
ko kilometro bertikalak zeriku-
si handia izan du kopako garai-
pena eskuratzeko. “Anbotoko 
kilometro bertikalean ere oso 
sentsazio onak izan nituen, eta 
orduko bigarren postuari eta 
gaurko garaipenari esker lortu 
ahal izan dut Euskadiko berti-
kalen kopa irabaztea”. Oihana Azkorbebeitia behean, seme biekin eta gainerako sarituekin.

 KORRIKA J. Derteano
Durangoko Gau Krosak biga-
rren aldia egingo du zapatuan. 
Gauez, argiztapen bereziak 
lagunduta, Durangoko kalerik 
esanguratsuenak zeharkatuko 
dituzte. Hasieratik, lasterketa 
herrikoia antolatzea izan zuten 
helburu antolatzaileek, eta aur-
ten asmo horretan sakonduko 
dute.

Esaterako, ez dute saririk ba-
natuko. Horren ordez, askotari-
ko zozketak egingo dituzte par-
taideen artean: afariak eta baz-
kariak Durangoko tabernetan, 
kirol materiala, kirol arropa… 
Horrez gainera, parte-hartzaile 
bakoitzak pintxo poterako txar-
telak edota bi baten trukerako 
txartelak jasoko ditu Durango-
ko tabernarien ekarpenei esker.

Lasterketaren izaera herri-
koia areagotzeko, beste neurri 
bat hartuko dute: Santa Anan 
DJ bat egongo da musika jar-
tzen. Musikagaz eta argiztapen 
bereziagaz, jai-giroa emango 
diote ekimenari.

Ibilbideak aldaketa batzuk 
ditu aurten. Irteera eta helmuga 
Santa Anan izango dira, iazko 
moduan. Baina noranzkoa alda-
tu dute. Goienkaletik igo beha-
rrean, jaitsi egingo dira aurten. 
Kalebarria eta Komentukaletik 
ere ibiliko dira, Alde Zaharrean.  

Uribarri kaletik Montevideora 
jaitsiko dira. Ezkurdi, San Agus-
tinalde, Josemiel Barandiaran 
eta Zeharkaletik igaro, eta Arte-
kaletik igoko dira Santa Anara. 
Horrela, Artekaletik igota, par-
te-hartzaileek parez pare iku-
siko dute Santa Anako arkuan 
dagoen helmuga, eta azken me-
troak “erakargarriagoak” izan-
go dira, proba antolatuko duen 

Durangaldeko Runningeko Da-
bid Garciaren esanetan. 2.2 km
-ko zirkuituari itzuli bi emango 
dizkiote. Iaz baino zirkuitu lu-
zeagoa diseinatuta, hiru itzuli 
beharrean, bi emango dituzte 
(4.5 km). Horrela, aurrenekoek 
gainerakoei itzuli bat kentzea 
gaitzagoa izango da. 

Lasterketa 16 urtetik gora-
koei dago zuzenduta. Adin hori 

baino gazteagoentzat beste las-
terketa batzuk antolatuko dituz-
te, 18:30etik aurrera. Horientzat 
doakoa da izen-ematea.

Durangoko Gau Kroserako 
izen-ematea www.kirolprobak.
com eta www.durangaldearun-
ning.com webguneetan egin dai-
teke. Baita Arkupe tabernan ere. 
10 euro da aurretik eginez gero, 
eta 18 euro egunean bertan.

Iaz, lehen aldian, ia 300 lagunek parte hartu zuten. Gorka Larrinaga

Durangoko Gau Krosaren izaera  
herrikoian sakonduko dute aurten
Korrika egitea gustuko duten denentzako topagune bihurtu gura du
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MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (bi aukeran)
Entsalada
Patata frijituak
Zatitutako txuleta errea
Postrea
Ogia eta edaria

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 946 824 077 
Karta. Txuleta errea.
75 lagunentzako jangela.

ÑAM!

KANBIO JATETXEA
San Migel Dudea auzoa 
AMOREBIETA-ETXANO
Tel.: 946 730 033 
Aste bitarteko menua, asteburuko menua, 
menu berezia eta karta.

ÑAM!

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4 DURANGO
Tel.: 946 030 300  
Egunero zabalik. Menu bereziak, egunekoak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.
www.plateruena.eus

ÑAM!

KOBIKA JATETXEA
San Ignazio, 8 DURANGO  
Tel.: 946 810 003 
Egile sukaldaritza eta tradizionala.  
Menu bereziak eta karta.

ÑAM!

OLAJAUREGI JATETXEA
Kurutziaga Kalea, 52 DURANGO
Tel.: 946 200 864  
Eguneko menuak, bereziak, taldeentzakoak 
eta ospakizunak. Egunero zabalik. 
www.olajauregi-jatetxea.com

ÑAM!

JATETXE GIDA

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!
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Koikili Lertxundi eta Zigor Iturrieta 
Helmugak proiektu solidarioko kide dira
Kirolaren bidez, helburu solidarioak bilatzen ditu Helmuga proiektuak

 PILOTA  Aimar Esteban
Zigor Iturrieta zornotzarrak 
eta Koikili Lertxundi otxan-
diarrak Helmugak proiektu 
solidarioa jarri dute martxan, 
Ander Txakartegi, Xabat Arra-
te eta Txomin Aranagaz batera. 
2017 eta 2018 bitartean, mendiko 
bizikletagaz Mongolia, Kuba eta 
Kanadako hiru proba handitan 
parte hartuko dute. 

2017ko udan hasiko dira, 
Mongolia Bike Challenge pro-
bagaz. Bigarrena, Cuba Titan 
Tropic, abenduan izango da, eta 
azkenik, 2018ko uztailean, Ca-
nada BC-a egingo dute. Probak 
hirunaka egingo dituzte, eta 
txandatu egingo dira: Iturrieta 
Mongolian izango da, eta Ler-
txundi Kuban. Euskara, kirola, 
natura eta pertsonak izango 

dira proiektu honen ardatzak. 
Bost kirolari euskaldunek Eus-
kal Herritik mundura zabaltze-
ko eramango dituzten marka 
guztiak bertakoak izatea gura 
dute, Koikili Lertxundiren esa-
netan: “Gure nortasuna mundu 
osoan zabaldu gura dugu. Kiro-
la, natura, pertsonak eta euska-
ra maite ditugunontzat, horixe 
da nortasuna”.

Koikili Lertxundi, Zigor Iturrieta, Txomin Arana eta Ander Txakartegi proiektuaren aurkezpenean.

 AGENDA
 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA 
(gizonak)
Amorebieta - Toledo
· Domekan, 12:00etan, Urritxen.
EUSKAL LIGA 
(emakumeak)
Elorrio - Hernani
· Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden. 
OHOREZKO MAILA 
(gizonak)
Iurretako - Retuerto
· Domekan, 11:30ean, 
Larrakozelaian.
Elorrio - Gatika
· Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden.
Zaldua - Ugeraga
· Zapatuan, 16:30ean, 
Solobarrian.
LEHEN ERREGIONALA 
(gizonak)
Amorebieta - Montefuerte
· Zapatuan, 19:30ean, 
Txolonen.

 ARETO-FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA 
(gizonak)
Elorrioko Buskantza - Muskiz
· Zapatuan, 18:00etan,  
Elorrioko kiroldegian.
EUSKAL LIGA (gizonak)
Mallabia Seguros Altaldi - 
Erandiotarrak
· Domekan, 18:00etan, 
Zaldibarko kiroldegian.
Abadiñoko Gaztetxie -  
Peña Kalimotxo
· Zapatuan, 17:00etan,  
Traña-Matienako kiroldegian.
LEHEN ERREGIONALA 
(emakumeak)
Sasikoa - Stilo kirol kluba B
· Domekan, 12:00etan, Tabiran.
BIGARREN 
ERREGIONALA (gizonak)
Mendibeltz - Zetaberri
· Zapatuan, 16:00etan, Landakon.

 ESKUBALOIA
EUSKADIKO 
TXAPELKETA 
(emakumeak)
Ibaizabal - Egibide
· Domekan, 12:00etan, 
Landakon.

 SASKIBALOIA

ZILARREZKO LIGA
Zornotza S.T. - Agustinos
· Domekan, 13:00etan, 
Gernikako Maloste kiroldegian.
EUSKADIKO LEHEN 
MAILA (gizonak)
Tabirako Baqué - Fundación 11 
Zapatuan, 18:00etan, 
Landakon.
EUSKADIKO LEHEN 
MAILA (emakumeak)
Tabirako Baqué -  
Lagunak Lakita 
. Domekan, 12:00, Landakon.
LEHEN ERREGIONALA 
(gizonak)
Julza Zaldua - Boskozaleak 
Barikuan, 19:30ean, Zaldibarko 
kiroldegian.

 PILOTA

OLAZAR TXAPELKETA

Lau t’erdian: 
- Zabala - Ansa 
Binaka: 
- Prado-Sanchez /  
Larrañaga-Perez 
Azaroaren 3an, 21:30ean, 
Zaldibarko pilotalekuan.

Asto Trail mendi lasterketa berria antolatu 
du Garaiko Triatloi Taldeak, azaroaren 6rako
Probak 28 kilometro izango ditu; egun bererako, 18 kilometroko mendi martxa ere antolatu dute

 KORRIKA Joseba Derteano
Garaiko Triatloi Taldeak men-
di martxa eta mendi lasterketa 
bana antolatu ditu, azaroaren 
6ko domekarako. Lasterketa 
nobedadea da, lehenengoz an-
tolatu dute, eta Asto Trail izena 
jarri diote ibilbideko tontor bat 
Astomendi deitzen delako. Men-
di martxak, aldiz, hirugarren 
aldia egingo du.

Korrika zein mendi bizikle-
tan Garaiko eta inguruetako 

bideak ondo ezagutzen dituzte 
GaraiTTko kideek. Jakintza 

horregaz ibilbidea diseinatzen 
jardun du Ander Azpitartek: 

“Toki batetik igaro, inguruko 
beste bide bategaz gogoratu, eta 
‘bide hauek lotzeko moduren 
bat egongo da ba’ pentsatzen 
genuen. Urte osoan sarritan 
ibiltzen garenez… Horrela hasi 
ginen, apurka, puzzlea osatzen”. 

Mendi proba 09:30ean hasi-
ko da, Garain, eta 28 kilometro 
ditu, 1.800 bat metroko desnibel 
positiboagaz. Ibilbide “gogor 
samarra” da Azpitarteren ustez.  
Hasieran, “nahiko igoera luzea 

dago” zortzi bat kilometrotan, 
Oizera heldu arte. Berrizko 
Sarria auzotik Sarrimendira 
igoko dira lehenengo, eta Oize-
ra ostean. Handik Kortaguren 
auzotik (Bolibar), San Kristoba-
letik eta Maguna auzotik (Mu-
xika) ibiliko dira. Tontor batzuk 
igarota, Garaira itzuliko dira. 
Ametsorbe da tontor horietako 
bat. Zuhaitzen eta harrien arte-
ko aldapa batzuk sokari heldu-
ta igotzeko modua egongo da: 
“Ordurako nekatuta ere joango 
dira, eta sokek lagundu egiten 
dute. Tarte gogorra da, baina, 
aldi berean, oso polita ere bai”.

Mendi martxa 09:00etan hasi-
ko da, eta 18 kilometro ditu, 1.400 
metroko desnibel positiboagaz. 
Aurten hirugarren aldia du, eta, 
sortu zutenetik, parte hartze za-
bala izan du. Oizera heldu arte, 
lasterketaren ibilbide bera izan-
go du. Oizen, Askako mendi-
rantz hartuko dute martxakoek. 

Lasterketarako izen-ema-
tea zazpi euro da aurretik, eta 
hamar egunean bertan. Mendi 
martxa, berriz, bost euro da 
aurretik, eta zortzi egunean ber-
tan.  Garaiko Triatloi Taldearen 
webgunean (www.garaitt.com)  
eman daiteke izena.

Iazko mendi martxako parte-hartzaileak, Ametsorben, sokekin lagunduta. Ibai Bengoa

Oizera arte, ibilbide bera 
egingo dute, korrika zein 
oinez; ondoren, Bolibarrera 
bideratuko dira lasterkariak

Bira antolatzeko 
epe egokia 
bilatzen 
dihardute

 TXIRRINDULARITZA J.D.
2017an Emakumeen Bira anto-
latzen jarraitzeko epe egoki ba-
ten bila dabiltza. Espainiako fe-
derazioa UCIgaz hartuemane-
tan jarri da gai eztabaidatzeko, 
baina oraingoz ez du zentsiu 
horretan bestelako aurrera-
pausurik eman. Birako anto-
latzaileek adierazia dute Bira 
ez dutela otsailean antolatuta 
UCIn proposatu moduan, bal-
dintza klimatologikoengatik 
ez delako sasoi aproposa, ezta 
apirilean aurtengo datetan ere 
WWTko lasterketa bategaz bat 
egiten duelako. Birako antola-
tzaileen erabaki horregaz “era-
bat ados” dagoela adierazi du 
Agurtzane Elorriaga Bizkaia 
Durango taldeko zuzendariak. 
Emakumeen Bira WWT-an 
sartu ezik Bira ez antolatzai-
leko erabakiari, aldiz, gehiegi 
deritzo  eta antolatu beharko 
litzatekeela uste du.
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ANTZALDAKETA
Ohikoak diren eguneroko ekin-
tzez gain ezer gutxi gehiago 
egiteko astirik gabe dabiltza 
herritarrik gehienak, asmo 
direnak gauzatzeko metodolo-
giak ezagutzetik urrun boron-
datea bakarrik agertuz; hobera 
egiteko beharrezkoak diren 
urratsak emateko baino konfort 
eremuan bizi izaten jarraitzeko 
gogoz, nahiaren eta ezinaren es-
parruan egonik, hobera egiteko 
aukerak bertan behera utzi eta 
bikainak izatea geure buruari 
eragozten diogu.

Gizasemeek egun duten egoe-
ra pertsonalean aurrerabide 
garrantzitsurik izate helburuz 
ez dute ekimen antolatu eta sis-
tematizaturik, gehienetan, ga-
ratzen. Ekintzarik gabe ez dago 
ezer lortzerik. 

Horretarako ekintza plana 
garatu beharra dago, egunero 
egin beharrekotzat direnak bete 
eta minutu batzuetan besterik 
ez bada ere, bizitzaren esparru 
desberdinetan lortu nahi izango 
genituzkeen helburuez pentsa-
tu eta bakoitzak bere buruan 
ikustea lortuz. 

Horretarako, ondorengoak 
lirateke eman beharreko urra-
tsak: lehendabizikoa, gaurtik 
hasita urtebetera lortu nahi 
genituzkeen helburuen zerren-
da egin. Bigarrena, zerrenda 
hori ikusgarri litzatekeen toki 
baten jarri, eta egunero, iku-
siaz batera, helburu horiek be-
tetzea dagokigula gogoratzeko. 
Hirugarren, egunero, amets 
ditugun helburu horiek gure 
buruan irudikatzeko, benetan 
une horretan bizi izango bage-
nitu bezala, denbora (minutu 
batzuk) hartu.

Egunero ariketa soil eta erraz 
horiek eginez, sortuz gabiltzan 
guztiarekin zerikusia duenik 
bizi izango dugu.

Benetan sinesten dugulako 
baino esaldi eginak izateak 
eraginda, hainbat alditan gure 
altxor eta indarrik handienak 
gure baitan daudena inori eten-
gabe adierazten diogun arren, 
ez dugu esaten dugun horretan 
benetan sinesten, horretan si-
netsiko bagenu beste era batera 
jardungo baikenuke. EsAten di-
tugun gauza askotan ez dugu sa-
konetik sinesten eta, ondorioz, 
inkoherentziaren besoetan ero-
riak izaten gara gure kalterako. 

Altxor Handia gure baitan da-
go, eta hainbat gizaseme, bizitza 
guztian zehar, inkonformis-
moaren besoetan eroriak dira, 
barruan daramagun potentzial 
ikaragarria benetan erabili edo-
ta aprobetxatu gabe. Bizitzan 
lortu nahi den guztia gure bai-
tan da, gure baitatik dator. 

Gure barne-ahalmen sendo 
eta indartsu horren jatorria 

ERANTZUKIZUNA da, edota 
beste era batera esanda, gure 
barnean daukagun indar guzti 
horrekiko erantzukizunaz jabe-
tzearen ardura.

Bakoitzak duen egoera edota 
bizitza errotik antzaldatzeko 
ahalmena norbere eskuetan 
besterik ez dago. Norbere bi-
zitzaren lemazaina, norbere 
bizitza aldatzeko erabateko 
ahalmena daukan bakarra…
norbera da.

Antzaldatze hori garatzeko 
bakoitzak bere erantzukizu-
nari heltzen ez baldin badio, 
ekintza horretarako neurriak 
abiarazten ez baldin badira, 
egoerek, inguruabarrak edota 
beste pertsona batzuEk ekingo 
die zeregin horri.

Sarritan entzuten ditugu in-
guruko lagun edota ezagunen-
gandik, egoera profesionala 
edota pertsonalaren esparruan 
atseginbiderik edota gogobete-
tasunik ezak eragindako eten-
gabeko kexu, deserosotasun, 
aiene eta intziririk. 

Arreta gunea, gure fokUa, 
egun daukagunean eta ingu-
ruan dugun guztian jarri behar 
da. Iraganak, izandako bizi-
penetatik ikasteko besterik ez 
du balio. Beraz, egungo egoera 
hobetzeko aukera bakarra an-
tzaldatzean datza.

Gutariko bakoitzaren etor-
kizuna, egun daukagun pen-
tsatzeko, sentitzeko eta jardu-
teko erak baldintzatuta dago. 
Aldagai horiek dira  erabaki 
jakin batzuk edota beste batzuk 
hartzera garamatzatenak eta, 
ondorioz, etorkizunean, hartu-
tako erabaki horien arabera, 
toki baten edota beste baten 
aurki gaitezke. Gehienetan 
nahi ez dugun tokian aurkitzen 
gara edota ekintza berririk 
egin gabe beste aro hobeak eto-
rriko zaizkigunaren itxaropen 
antzuan. 

Esandakoa aintzat hartuz, 
geure buruari egin diezaioke-

gun galdera, sarritan hainbatek 
bere buruari egiten diona iza-
ten baita, hauxe da: gure etorki-
zuna sortu eta zuzentzea geure 
esku baldin badago, zergatik 
gabiltza beti gauza berdinak 
egiten, egoera berdintsuak bi-
zi izaten eta, horren ondorioz, 
emaitza berdinak lortzen ? 

Egia esan, arazoa, hein handi 
baten behintzat, ez datza horre-
tan. Benetako arazoa ez da hori. 
Arazo benetan larria, gure bi-
zitzan beti bezala jardunaz, era 
berdinean bizi izaten jarraituz, 
betiko pentsamenduak edukiz 
eta ekintza berdinak garatuz 
emaitza desberdinak lortu nahi 
izatean datza. 

Antzua da beraz, gauzak era 
berdinean egiten jarraituz, 
emaitza desberdinak edota ho-
beak lortuko direnaren itxaro-
pena izatea. 

Pertsona askok maila teori-
koan, orain arte esandakoa 
ulertzen baldin badute ere, egu-
nerokotasunean eraldatze pro-
zesua abiarazi eta garatzeko 
neurriei dagokiEnez, ehuneko 
hein handi baten ez dute lor-
tzen eta, ondorioz, pertsonarik 
gehienak sufrimenduan eta 
frustrazio garbian bizi dira.

Benetako antzaldatzea gizase-
me bakoitzak gaur egun egiten 
duenetik at aritu,  ezagutzen 
dugunetik erabat irten, eta lu-
zaroan geure buruari ezarri diz-
kiogun edota bizitzan zehar eza-
rri dizkiguten arauak baztertu 
eta dihardugunetik haratago 

pentsatu eta jardutean datza. 
Erabat antzaldatu nahi baldin 

badugu, gure pentsamendu, 
jokamolde eta jarduerak in-
guruan gertatzen zaigunetik 
haratago eraman behar ditugu. 
Horrek lan ugari eta prozesu 
erabat garrantzitsua dakartza, 
gure burmuina inguru hurbi-
letik jasotzen dugunaren ispilu 
izateaz gain gutariko bakoitzak 
bizitzan zehar izandako toki, 
pertsona, egoera eta eskarmen-
tuetan oinarritutako ikas-pro-
zesua baitauka.

Egunero egunero gure bur-
muinak ezagutu eta ikasitako 
elementu guztien oinarrian bizi 
izanak, burmuinean ditugun 
ibilbide berdinak etengabe ak-
tibatzen ibiltzea dakar. Egoera 
horrek bizitza mugatu eta iren-
dua bizi izatera garamatza, beti 
bizi izan dugun gure inguruak 
sortutako bizitzara alegia. Gu-
re errealitatea benetan ezerk 
antzaldatuko baldin badu ez da 
gertatzen denetik haratago pen-
tsatu, bizi eta jardutetik baino 
etorriko.

Gakoa ez dago gertatzen zaiz-
kigun eta kontrolatu ezin ditu-
gun gauzetan arreta jartzean, 
gertatzen direnei aurre nola 
egiten diegun ikustean baizik. 

Azken bolada honetan pertso-
na ugarik euren bizitzan bizi 
dituzten egoerek atsegin ez di-
tuztenaren berri eman didate 
aldaketarik nahi dutela adiera-
ziz, baina, egia esan, horrelako-
rik gertatzen denean egoerak 

aldatzen saiatu beharrean, bi-
de horretatik ez baita antzal-
daketarik etorriko, norbere 
pentsatzeko eta jarduteko erak 
antzaldatu behar dira. Horreta-
rako, informazio berria lortzeaz 
gain ezagutza berriak baitaratu 
behar dira, horiek izango baiti-
ra gure burmuina beste era des-
berdin batez jarduten hasteko 
berebiziko ekimenak.

Kontzeptu edo ikasbide berri 
horiek dira neurologia-bide be-
rriak sortzearen erantzule zu-
zenak, eta eurak dira antzalda-
tzeko aukera izan dezazunaren 
arduradun bakarrak. 

Gizaki bakoitzak burmui-
na prozesu, patroi eta lotura 
berriak aktibatzera behartu 
behar du, horrela besterik ez 
baikara orainaren jabe izateaz 
gain gure geroaren sortzaile 
izango.

Gure buruaren jarduera eta 
neurologia bideak aldatzen di-
tuen antzaldatze-prozesuaren 
barneko elementu oso garran-
tzitsua, ezagutza berria da. 
Horrek gure informazioa berri-
txuratzen laguntzen digu. Beti 
informazio berdina jasotzen 
ibiltzeak errealitate berdinaz 
jabetzera garamatza. Antzal-
datzea ez da prozesu erraza. 
Beraz, hurrengo idatzian egoe-
ra errotik antzaldatzera gara-
matzaten elementuak zeintzuk 
diren aztertu eta azaltzeari 
ekingo diogu.
Gorka Aurre
prakagorri@prakagorri.eus
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“Antzua da gauzak 
era berdinean eginez, 
emaitza desberdinak 

lortuko direnaren 
itxaropena izatea” 

“Ekintzarik 
gabe ez dago ezer 

lortzerik” 
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Inmobiliariak

Anbotok tarte hau  
eskaintzen dizu

ALOKAIRUAN  
ETA SALGAI DITUZUN 

HIGIEZINEN BERRI 
EMAN NAHI  
AL DUZU?

Informazio gehiagorako:
Tel.: 946 217 902
publi@anboto.org

ETXEBITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 550€-tik hasita.

ETXEBIZITZAK SALGAI 
DURANGO. Tabirakalea. 3 logelako etxea, 

komuna, sukaldea, egongela, dena kanpora 
begira. Eta garaje itxia.

DURANGO. Errotaritxuena Atiko zoragarria  3 
logela, bi komun, bi terraza zabal, sukaldea, 
egongela, dena kanpora begira, eta garaje itxia 
lau kotxe sartzeko. Ikusgarria.

DURANGO. Francisco Ibarra. 4 logelako 
etxebizitza, 2 komun, sukaldea, egongela 
balkoiarekin eta despentsa.

ATXONDO. 3 logelako etxebizitza, komuna, 
sukaldea, egongela, dena kanpora begira, hiru 
balkoi. Horrez gain, garaje itxia.

ELORRIO. 4 logelako etxebizitza, egongela, 
sukaldea balkoiarekin, komuna, eta garajea 
itxita.

DURANGO.-Kalebarria, 3 logelako etxebizitza, 
sukaldea, egongela, eta komuna. 120.000€.

DURANGO. ARTEKALE. Azken etxebizitzak, 
bikoak, trastelekuarekin. Prezioak  
165.000€ -tik hasita.

LEKEITIO. 3 logelako etxebizitza, komuna, 
sukaldea, egongela terrazarekin, garajea. 
Urbanizazio pribatu baten barruan, igerileku 
eta frontoiarekin.

ABADIÑO. Aita Letona. Etxebizitza ederra 2 
logelarekin, komuna, sukaldea, egongela, 
garajea eta trastelekua.

ABADIÑO. Iturritxo. Logela bateko apartamentua, 
sukalde amerikarra-egongelarekin, komuna, 
esekitokia, ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

DURANGO. ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 
logela, 2 komun, sukalde amerikarra, egongela, 
garaje itxia eta terraza ikaragarria.

ATXONDO. Etxebizitza 2 logelarekin, komuna, 
despentsa, sukaldea esekitokiarekin, eta 
egongela.

ZALDIBAR. Etxebizitza, 3 logela, komuna, 
sukaldea, egongela balkoiarekin, guztiz 
berriztatua. Horrez gain, trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. Zonalde 
egokia.

BERRIZ. 10.000 m2-ko lursaila. Zelai ederra 
sarbide oso onarekin.

IURRETA. 5 hektarea inguruko lursaila, Abeletxe 
bat egiteko aukera dago. Sarbide onarekin.

ABADIÑO. Bifamiliarra eraikitzeko lursaila, 1.000 
m2. Informazio pertsonalizatua.

AMOREBIETA. EUBA. Txalet bifamiliar bat 
eraikitzeko lursaila,  3.000 m2 inguruko 
azalerarekin.

AMOREBIETA. LARREA. 27.000 m2-ko lursail 
ederra, dena partzela bakarrean.

BASERRIAK  
ETA TXALETAK SALGAI
ABADIÑO. GAZTELUA. Baserri ikusgarria, arku 

eder batekin sarreran, ekialdera begira, 20.000 
m2-ko lursaila baserriaren ondoan. 

BERRIZ. Txaleta 1.200 m2-ko partzelan, Abeletxe 
kalean. Hegoaldera begira. 4 logela, 3 komun, 
sukaldea, egongela, eta garajea.

ATXONDO. Baserri ikusgarria Martza auzoan, 
15.000 m2-ko lursaila baserriaren inguruan. 
Teilatu berria. Zonalde pribilegiatua.

BERRIZ. Bº Murgoitio. Bifamiliar ederra salgai. 6 
logela, 2 sukalde, 2 egongela, 6 komun, garaje 
bikoitza, 12.000 m2-ko lursaila. Kokapen ezin 
hobea, Anbotora begira. 

MENDATA. Lamikiz auzunea. Baserri bifamiliarra 
berriztatzeko. Orientazio pribilegiatua, oso 
eguzkitsua. Prezio interesgarria.

DURANGO. Eraikin atxiki ederra, izkina, guztiz 
hornitua. Ia berria, estreinatzeko.

BERRIZ. Baserri ederra, Murgoitioko zonaldean. 
Egokia landa-turismorako, landetxea. Ikuspegi 
ezin hobeak.  

ETXEBIZITZAK SALGAI ETXEBIZITZAK SALGAI

www.inmoduranguesado.com

DURANGO: TROMPERRI M.TORRE

AUKERA!

ASTEPE

ZALDIBAR (Erdialdean)

ASKONDO

SAN IGNACIO (ATIKOA)

DURANGO: FRAY JUAN  DE ZUMARRAGA

DURANGO: ASKATASUN ETORBIDEA

DURANGO: INTXAURRONDO

IURRETA: BIDEBARRIETA

IURRETA: URALDE

• 99 m2  eraikita. 4 logela, egongela zabala, 
sukaldea jarita, 2 komun, garajea eta ganbara. 
Kanpora begira. Ikuspegi onak eta eguzkitsua.  
Etxebizitzak terraza komunitarioa dauka 
teilatuan. Honez gain, txoko komunitario handi 
bat ere badauka. 233.900,.

• 113 m2. 3 logela. 2 komun. Sukaldea. Egongela 
terrazarekin. Trastelekua eta garajea. 
220.000,. €

• 86 m2. 3 logela. Komuna. Sukaldea. Egongela. 
Berogailua. Igogailua. Bizitzera sartzeko 
moduan. 110.000,.

• 3 logela. 2 komun. Sukaldea esekitokiarekin. 
Egongela terrazarekin. Trastelekua. 

• 2 logela. Komuna. Sukaldea. Egongela 
terrazarekin, 45m2. Garajea itxita.  ORAIN: 
148.412,.

• 83 m2. Sukaldea eta komuna. Berriak Egongela 
zabala terrazarekin  195.000,.€ negoziagarria.

• Atikoa. 80 m2-ko terrazarekin. 3 logela. 2 
komun. Egongela. Sukaldea esekitokiarekin. 
Trastelekua eta garajea. 250.000,.

• 118m2 eta terraza. Ataria. Sukalde-jangela, 4 
logela, egongela, 2 komun, terraza handia. 
195.000,.

• 3 logela, egongela, sukaldea jarrita eta 
komuna. Berogailua eta igogailua. 155.000,.

• 3 logelako etxebizitza, egongela, sukaldea eta 
komuna jarrita. Berogailua, igogailua. Altzariz 
hornitua. 125.000,.

• 2 logelako etxebizitza, egongela, sukaldea 
jarrita eta komuna. Oso egoera onean. 
115.000,.

• 3 logela, egongela, sukaldea jarrita, komun bat, 
2 balkoi, 8 m2-ko ganbara. Teilatua, fatxada eta 
ataria berriztuta.170.000, €/ Negoziagarria

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU.

www.inmoetxetxo.com
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Bi logelako etxea 
salgai. Esekitokia, balkoia,
sukaldea eta bi komun. Garajea
eta trastelekua barne. Prezioa
negoziatu egin daiteke. Deitu 
eta ikusi. Etxea berri berri dago.
Tel.: 615-00 72 16.
arlozabal7@hotmail.com

Aramaio. Berriki etxea. Aukera
asko ditu. 140m2 handitu
daiteke. 3000m2-ko lursaila.
Eguzkitsua, Urkiolako Parke 
Naturalaren ikuspegia. 
Hiru hiriburuetatik hurbil. 
Tel.: 669-06 47 88.
Posta: bakarloi@hotmail.com.

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekazaritza-
turismorako, toki eguzkitsu eta
ederrean, 20.000 m2-ko lursaila.
Prezio egokia, ikusi nahi baduzu,
deitu. Tel.: 655-70 26 47 (19:00-
21:00). Nahi izanez gero, aukera
dago lursail gehiago 
eskuratzeko. 

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Neska euskaldun eta 
arduratsua, alokatzeko pisu bila
dabil, Elorrion. Lehenbailehen
sartzeko prest. Deitu edo idatzi
(whatsapp-a) telefono honetara:
699-86 98 56.

Neska bat pisu bila. Emakume
bat naiz, bi ume txikirekin. 
Etxe bila nabil, alokairuan, 
3 logelakoa. Tel.: 634-85 22 62. 

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Abadiño. Logelak alokatzen dira
Abadiñoko baserri batean. 
Tel.: 628-88 82 63 (Unai).

Durango. Durangon pisukide bila
nabil. Tel.: 673-68 97 69.

Durango. Logela bat alokatzen
da Durangon, zinemaren aurrean.

Azpialokatuta. Tel.: 602-01 24 53.

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Otxandio. Otxandion garaje itxia
saltzen da. Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Durangon garajea
alokatzen da, trasteleku eta
guzti. Euskaltel denda ondoan
Tel.: 676-97 95 77. 
Posta: bakarloi@hotmail.com.

Teknologia
GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua. Zure
ordenagailua hondatuta badago,
zaharra bada edo zaborretara
bota behar baduzu, jaso, 
konpondu, eta Federación Niños
del Mundo elkartearen bitartez
bidaliko dugu Boliviako eta 
Peruko ospitaleetara eta 
eskoletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Sukaldeko 
laguntzaile moduan lan bila nabil
platerak garbitzen. Esperientzia
lisatze industrialean eta pertsona
nagusiak zaintzen. Egun osoko
lana edo orduka. 
Tel.: 617-13 62 22. 

Durangaldea. Pintxoak egiteko
eta taberna garbitzeko prest
nago. Tel.: 673-68 97 69.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzeko. Garbiketan
ere jarduten dut. Barruko
langilea. Tel.: 632-01 91 86.

Durangaldea. Neska arduratsua
lan bila pertsona nagusiak
zaintzeko. Barneko langile 
moduan edo asteburuetan. 

Esperientziaduna. 
Tel.: 631-95 28 27.

Durangaldea. Neska arduratsua
naiz, eta lan bila nabil barneko
edo kanpoko langile moduan
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Orduka ere bai. 
Tel.: 631-35 26 40.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak zaintzen. 
Tel.: 648-84 74 85.

Durangaldea. Umeak eskolara
eramateko eta etxea garbitzeko
prest nago. Tel.: 673-68 97 69.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago pertsona
nagusiak zaintzeko. Barneko zein
kanpoko langile moduan. 
7 urteko esperientzia. 
Erreferentzia onak. 
Tel.: 633-51 05 69.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago pertsona
nagusiak zaintzeko. Barneko zein
kanpoko langile moduan. 
Erreferentzia onak. 
Tel.: 628-73 84 72.

Durangaldea. Nagusiak zaintzen,
garbiketan, sukaldean edo
lorezaintzan lan egiteko prest
nago. Asteburuetan ere bai. 
Tel.: 602-01 24 53.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua, erreferentzia onekin,
prest dago pertsona nagusiak
zaintzeko. Garbiketan ere aritzen
naiz. Barneko zein kanpoko
langilea. Orduka ere bai. 
Asteburuetan lan egin dezaket.
Tel.: 602-80 83 85.

Durangaldea. Lan bila nabil
sukalde-laguntzaile moduan. 
17 urteko esperientzia. Etxeak
eta atariak garbitzen ditut. 
Pertsona nagusiak ere zaindu
ditzaket. Kanpoko langilea. 
Tel.: 632-49 11 30.

Durangaldea. Neska lan bila

dabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzeko. Barneko edo
kanpoko langilea. Orduka ere
bai. Asteburuetan ospitaleetan
ere bai. Garbiketan ere jarduten
naiz. Tel.: 611-65 52 93.

Durangaldea. Gizon arduratsua
pertsona nagusiak zaintzeko lan
bila dabil. Tel.: 603-76 67 99.

Durangaldea. Esperientziadun
emakumea prest dago pertsona
nagusiak eta umeak zaintzeko.
Etxe eta tabernen garbiketa 
ere bai. Orduka, gauetan, 
asteburuetan eta jaiegunetan 
ere bai. Tel.: 663-37 57 55.

IRAKASKUNTZA

Durango. LHko ikasleentzat 
eskola partikularrak ematen ditut
arratsaldeetan, liburutegian
nahiz nire etxean. Klaseak umeen
beharretara diseinatzen ditut.
Lehen Hezkuntzan graduatua eta
EGAduna naiz, edozein 
adinetako umeekin esperientzia
handia duena. Informazio 
gehiagorik nahi izanez gero, 
jarri harremanetan:
nereasan17@gmail.com 

Durangaldea. Neska euskalduna,
administrazio ikasketak eta 
esperientzia duena, Lehen
Hezkuntzan eta DBHn 
partikularrak banaka zein talde
txikietan emateko prest. 
Tel.: 662-36 41 67/946-81 39 40. 

Durangaldea. Goizez umeak
zaintzeko edo arratsaldetan
LHko haurrei klase partikularrak
emateko prest (Atxondon edo
Elorrion) interesa izanez gero
deitu. Tel.: 605-74 27 52 (Maider).

GAINERAKOAK

Durangaldea. Gizon arduratsua
lan bila dabil eraikuntzan, 
pintore, soldatzaile... 
Tel.: 674-90 14 38.

Durangaldea. Mutila prest dago
eraikuntzako laguntzaile lez lan

egiteko, baita pintore edota
lorezain lanetarako ere. 
Tel.: 634-77 71 92.

Durangaldea. Mutila prest dago
taberna lanetan aritzeko. 
Tel.: 628-73 84 72.

Durangaldea. Neska lan bila
dabil garbiketan jarduteko.
Barneko zein kanpoko langilea.
Orduka ere bai. Tel.: 631-98 84 71.

Durangaldea. Neska lan bila
dabil garbiketan jarduteko.
Barneko zein kanpoko langilea.
Orduka ere bai. 
Tel.: 612-24 53 26.

Durangaldea. Gizon arduratsua
metalgintza arloan lan bila dabil,
3 urteko esperientziarekin.
Kotxea eta gida baimena. 
Pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 603-76 67 99.

LAN ESKAINTZAK

GAINERAKOAK

Durangaldea. Esperientziadun
ile-apaintzailea behar da. 
Tel.: 628-23 37 63.

Denetarik
SALDU / EROSI

Intxaur batzea. Intxaurrak salgai
Durangaldeko baserri batean.
Norberak batu behar ditu.
2,5‚euro kiloko. Erraz batzen dira.
Tel.: 675-71 34 01.

Marshall anplia saltzen dut. 
Marshall anplia salgai (jcm 800
bass series, 100w) + pantaila
akustikoa. 1.200 euro. 
Tel.: 688-64 35 63.

ERRENTAN
Kafetegi bat alokatzen da.
Askatasun etorbidean kafetegi
bat alokatzen da. Ez dauka
traspasorik. Eraberrituta dago.
Tel.: 610-41 55 11 (Ainhoa).
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ANBOTOko agendan ezer  
iragarri gura baduzu, idatzi agenda@
anboto.org helbidera edo deitu 946 
232 523 telefonora, eguazten eguerdia 
baino lehen.

AGENDA Urriaren 29an, 20:00etan,    
Berrizko Kultur Etxean

Taxidermia  
de un gorrión 
Kulunka Teatro taldeak ‘Taxidermia de un gorrión’ 
antzezlana eskainiko du, bihar, Berrizko Kultur Etxean. 
Edith Piaf abeslariaren eta animaliak fotografiatzen 
espezializatuta dagoen Camile Schultz erreportariaren 
fikziozko topaketa kontatzen du antzerki obrak.

:: BERRIZ | KULTUR 
ETXEA 

Gernika
• barikua 28: 22:00  
• domeka 30: 19:00 

:: DURANGO | ZUGAZA 

Que Dios nos 
perdone
• barikua 28: 19:30/22:00  
• zapatua 29: 16:30/19:30/22:30  
• domeka 30: 16:30/18:30/21:30  
• astelehena 31: 18:30/21:00  
• martitzena 1: 17:00/19:30  
• eguaztena 2: 20:00

Doctor extraño
• barikua 28: 19:30/22:00 
• zapatua 29: 17:00/19:30/22:30  
• domeka 30: 
16:30/19:00/21:00   
• astelehena 31: 18:30/21:00 
• martitzena 1: 17:00/19:30  
• eguaztena 2: 20:00 

El contable
• barikua 28: 22:00 
• zapatua 29: 19:30/22:30  
• domeka 30: 19:00/21:30   
• astelehena 31: 21:00  
• martitzena 1: 19:30 

Trolls
• barikua 28: 19:30  
• zapatua 29: 17:00  
• domeka 30: 16:30  
• astelehena 31: 18:30  
• martitzena 1: 17:00 

La vaca
• eguaztena 2: 20:30 

:: ELORRIO | ARRIOLA 

Cafe society
• zapatua 29: 22:00  
• domeka 30: 20:00  
• astelehena 31: 20:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

La chica del tren
• zapatua 29: 19:30/22:00  
• domeka 30: 20:00  
• astelehena 31: 20:15  

Ozzy
• zapatua 29: 17:00 
• domeka 30: 17:00 

52 martes
• martitzena 1: 20:00 

Antzerkia

:: ABADIÑO

URRIAREN 29an

20:00etan, ‘Dany y Roberta’, 
Errota kultur etxean.

:: BERRIZ

URRIAREN 28an

18:00etan, ‘Wangari, zuhaitz 
neska’, Kultur Etxean.

URRIAREN 29an

20:00etan, ‘Taxidermia de 
un gorrión’, Kultur Etxean.

:: DURANGO

URRIAREN 29an

20:00etan, ‘Malmo’, San 
Agustin kulturgunean.

:: ELORRIO

AZAROAREN 4an

22:00etan, ‘LadyDi Garcia’, 
Arriolan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 4an

21:00etan, ‘Mami Lebrun’, 
Zornotza Aretoan.

Erakusketa

:: BERRIZ

URRIAN ZEHAR

Oier Anduezaren 
margolanak, Kultur Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 13ra arte 

El lugar de los árboles 
erakusketa kolektiboa: 
Misha de Ridder, Regina 
Anzenberger, Pablo Castilla 
eta Ellen Bornkesselen 
argazkiak, Museoan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 13ra arte 

Frozen trees, Imanol 
Marrodanen argazkiak, 
Zelaieta zentroan.

Kontalaria

:: DURANGO

URRIAREN 29an

12:00etan (3-5 urte) eta 
12:30ean (sei urtetik 
gora), Eneko Haritzaren 
‘Munduan asko bezala’, Udal 
Bibliotekan.

AZAROAREN 4an

19:00etan, Joxemari 
Carreren ‘Ipuin berriak, 
Carrerek jarriak’ 
helduentzako ipuin 
kontalaritza saioa, Udal 
Bibliotekan.

Jaiak

:: ABADIÑO 
(Gaztetxearen  
18. urteurrena)

URRIAREN 29an 

11:00etan, bizikleta martxa.

14:30ean, baba jana.

Bazkalostean, jolasak.

19:30ean, Elektrotxaraga.

22:30ean, Storm + Nevadah 
kontzertuan.

:: DURANGO (San Fausto)

URRIAREN 29an 

19:30ean, Gau Kros txikia, 
Santa Anan.

20:00etan, Gau Krosa, Santa 
Anan. XXII. Txistu kontzertua, 
Landako Gunean.

URRIAREN 30ean  
(50. umeen euskal jaia)

12:00etan, dantza taldeak 
merkatu plazan elkartu, eta 
kalejira egingo dute.

13:00etan, IV. Argazki 
txapelketaren sari banaketa, 
San Agustin kulturgunean.

17:00etan, alardea, Ezkurdin.

:: ZALDIBAR (Zaldibarko 
Jendeak jaialdia)

URRIAREN 29an 

11:00etan, kalejira trikitilari 
eta perkusionistekin.

12:00etan, jaialdiaren 
aurkezpena.

12:30ean, kultura 
desberdinetako janarien 
dastaketa.

14:30ean, bazkari herrikoia.

16:30ean, musika eta dantza 
jaialdia.

Musika

:: DURANGO

URRIAREN 28an

21:00etan, Izaro ‘Om’ 
disko berria aurkezten, 
Plateruenean.

AZAROAREN 4an

22:30ean, Etxe, ‘BiZi’ 
disko berria aurkezten, 
Plateruenean.

:: ELORRIO

URRIAREN 28an

22:30ean, Urkotxo y Los 
Primos de Riesgo disko 
berria aurkezten, Ateneoan.

Dantza

:: ZORNOTZA

URRIAREN 28an

21:00etan, ‘Oskara’ 
ikuskizuna, Zornotza 
Aretoan.

Ikastaroa

:: ELORRIO

AZAROAREN 4an eta 5ean

Oinarrizko homeopatia, 
Hanna Brudereren eskutik. 
Azaroaren 4an, 17:00etatik 
19:30era; eta azaroaren 5ean, 
10:00etatik 12:30era, Iturri 
kultur etxeko Beheko Errota 
gelan. Izen-ematea (bizipoza.
elkartea@gmail.com), eta 
liburua, 60 euroan. 

 
Azaroaren 12ra arte, Zornotzako Zelaieta zentroan 

‘Frozen trees’ erakusketa
Begira Photo Durangoko jaialdiaren barruko erakusketa dago 
Zornotzako Zelaieta zentroan, azaroaren 12ra arte ikusgai. Imanol 
Marrodán argazkilari bilbotarrak Anboto mendian bost urtez egindako 
proiektuaren emaitzetako bat da ‘Frozen trees’ erakusketa. 
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BOTIKAK

BARIKUA, 28 
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 29 
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-13:30

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 30 
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 31 
09:00-09:00

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 1 
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 2 
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 3 
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango 

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Ermodo, 11 · DURANGO  
 Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com

Gozatu Gozotegia

  Urriaren 25ean Tolak urteak bete 
ditu. Zorionak, Kuki, ondo pasa 
zure eguna, ou yeah!

  Aritzek 11 urte bete zituen 
asteazkenean. Zorionak etxeko 
guztien partez!

  Milak eta Karmelok urrezko 
ezteiak ospatu dituzte. Etxeko ta 
ingurukuek ederto pasatu gendun. 
Zorixonak bikote, ta eskerrik asko!

  Jokinek 14 urte bete dauz. 
Zorionak, mutil handi, amama, 
osaba, izeko eta Lurren partez. 
Biharko pastela zeure kontu!

  Aitatxo Asier, zorionak eta musu 
handi bana etxekuen partetik. Irati 
eta Oroitzen partez ondo pasau 
zure egune.

  Zorixonak, amama, ta besarkada 
handi bat etxeko danen partez!

  Zorionak, Magali! Gure etxeko 
prexiosak 4 urte egin 
ditu! Etxekoek asko maite zaitugu, 
ta musu potolo bat denon partez.

  Zorixonak, amama Irene! 
Familixian partetik musu asko eta 
holan jarraitu.

  Urriaren 30ean Julenek 12 urte 
egingo ditu. Ondo-ondo pasau 
eguna etxekoen partez!

  Zorionak, Unax, eta egun on-ona 
pasa dezazula. Musu handi bat 
etxekoen partez!

Hamabostean behin jasotako zorion-agurren artean tarta batzotz 
egingo dugu. Zozketan parte hartzeko bidali kontakturako datuak 

zorion agurrarekin batera.



 AKUILUA  Aitziber Basauri
Hego Amerika eta Erdialde-
ko Amerika ezagutuz 19 hila-
bete egin ditu Larraitz Arka-
razok etxetik kanpo. Irailean 
etorri zen, eta han bizitako es-
perientzia ezagutzeko aukera 
egongo da Abadiñoko Gazte-
txean, domekan. Eguneroko 
batean batu ditu bere gogoe-
ta eta esperientziak.

Nolakoa izan da herrira buel-
tatzea? Gogorra izan da?
Beldurrez nentorren, baina, 
ez! Badakizu zer aurkituko du-
zun, baina, egokitzea kostatu-
ko zaizula uste duzu. Ostera, as-
te bian inora joan ez banintz lez 
egon naiz. Horrek harritu egin 
nau. Buruak badu egoereta-
ra moldatzeko halako gaitasun 
bat... Gainera, topera hasi naiz. 
Lanean ere hasi naiz.

Bizimodu aldaketa handia da.
Bai, oso desberdina! Gainera, 
han egunero izan dut bizimo-
du desberdina. Ez nekien non 
egingo nuen lo... Gehienez hiru 
aste egon naiz geldi toki batean. 
Hona heldu, eta lo non egingo 
dudan ardura hori ez izatea...

Nolako esperientzia izan da? 
Bueltatuko zara?
Oso ona! Errepikatzeko mo-
dukoa. Bueltatuko nintzate-
ke, egindako lagun mordoa edo 
ikusi gabe geratu zaizkidan 
hainbat leku bisitatzeko. Baina, 
hain da handia mundua! Igual 
beste kontinente bategaz proba-
tuko nuke (barrez).

Zerk eraman zaitu Amerikara?
Kuriositateak. Hego Amerikan 
egonda nengoen, baina, bolun-

tario, proiektu laburretan, eta 
beti gehiago ezagutzeko gogoa-
gaz geratu naiz. Ikasketak bu-
katzean, momentua zela iku-
si nuen. Hala ere, bi lagun ni-
tuen han, eta horrek gauzak 
erraztu zizkidan. Bakarrik 
ez dut uste joango nintze-
nik. Hiru hile ibili ginen ba-
t e r a . Banatu 
o s -

tean 
ere oso 
ondo ibili 
naiz bakarrik. 
Dena den, hain-
bat  lekutan batu ga-
ra. Kasualitate hu-
tsez ere bai! Ogitar-
tekoa jaten nengoe-
la (barrez).

Askotan elkartu 
zarete?
Hego Amerikan 
zaila izan zen ba-
tzea. Argentinan 
ibili ginen batera. 
Gero, Brasil eta 
Venezuela aldera 
jo nuen nik, eta, 
lagunak Bolivia-

ra eta Perura. Kolonbian elkar-
tu ginen berriro. Baina, Erdial-
deko Amerika oso estua da, eta  

ia gura barik ere el-
kartu gara.

Argazki ema-
naldia  egin-
go duzu Aba-
diñon. Zer era-

kutsiko duzu?
H a n  e z a gu t u t a -

ko errealitatea 
transmititzen 
saiatuko naiz, 

argazki ba-
tzuekin 

b a -

karrik zaila den arren. Bizita-
ko esperientzia kontatuko dut.

Durangaldeko hainbat lagun 
joan zarete. Zer du, ba, harek?
Gauza asko. Izateko eta bizitze-
ko modua... Beste mundu bat 
da, beste errealitate bat. Horrek 
erakarri egiten du. Baina ez dut 
topatu nire moduan ibili den 
euskaldunik. Era asko daude 
bidaiatzeko, eta guk oso aurre-
kontu baxua izan dugu. Autos-
topez mugitu naiz, eta ez naiz 
beste turista edo bidaiari asko-
gaz asko erlazionatu. Inoiz har-
tu dut autobusa, eta ostatuan 
egin dut lo, Venezuelan eta Bo-
livian, merkea da-eta. Baina, as-
pergarriagoa egin zait. Couch-
surfing-a erabili dut, eta tokiko 
jendearen etxeetan egon naiz. 

Zerk harritu zaitu gehien? 
Duten pazientziak harritu nau, 
autobusaren zain zazpi orduan 
zain egon daitezke! Bestalde, 
egunean bizi dira, biharkoan 
pentsatu gabe, eta oso irekiak 
dira. Ezagutu gabe ere beti dau-
de laguntzeko prest, ezer behar 
duzun galdetzera datozkizu... 

Zer ekarri duzu handik? 
Ezagutza! Neure burua ezagu-
tu dut gehien. Hori ekarri dut 
nigaz, eta betirako. Lagun pi-

loa ere bai; hemen dago Gua-
temalako lagun bat.

Bidaia gomendagarria da? 
Bai. Denok irten beharko genu-
ke gure konfort egoera horre-
tatik. Motxilan behar den guz-
tia sartu eta, bakarrik, arrotza 
zaigun leku batera helduta ika-
si . Hemen bizimodua errazegia 
egiten zait orain.

Larraitz Arkarazo | Erizaina. Hego Amerikan eta Erdialdeko Amerikan ibili da | Abadiño, 1991

“Duten pazientziak harritu nau; zazpi 
orduan egon daitezke autobusaren zain!”

Argazki emanaldia eskainiko du Larraitz Arkarazok Abadiñoko Gaztetxean, domekan, 18:00etan

Akuilua LAUHORTZA

JON ANDER  
RAMOS  
MARTINEZ 
 
Historialaria

Jai-giroa
Dudarik gabe jai-girokoak 
azken egunak Durangaldean, 
San Migel eta San Fausto jaiak 
ospatu dira eta. Jai egunak di-
rela medio, eskola edo lan egu-
tegiari erreparatuz, berbaldi 
bat baino gehiago izan dugu 
azkenaldian. Mota desberdi-
netako jaiak, laikoak zein erli-
jiosoak, eta, zergatik ez, kutsu 
politikoa dutenak ere bai.

Oporretatik bueltan sortzen 
den opor osteko ditxosozko 
sindromearen efektuak pasa 
orduko, lehen jaiegunarekin 
topo egin genuen batzuek, az-
ken momentuan eta konturatu 
gabe: urriak 7. Zergatik jaiegu-
na aurten? Bati baino gehiago-
ri entzundako galdera, hori. 
Aurten bakarrik ospatu(ko) 
duguna. Lehendakari Agirrek 
lehen euskal gobernua mar-
txan jarri zeneko urteurrena, 
borobila honako hau ere, 80 ur-
te. “Kontxo, nire kaleari izena 
eman zionak oraingoan egu-
tegian ere bilatu du bere leku-
txoa”, erantzun zuen besteak.

Lehendakariak, lehena bai, 
izandako nondik-norakoak 
euskal telebistan emandako 
dokumentalarekin gora eta-
behera geunden horretan: 
urriaren 12koa. Tira, Espainia 
erdipurdi dabilen honetan, 
Hispanitatea ospatu behar, be-
tiko lez. Eta honek bai, hizke-
taldi bat baino gehiago eragin 
ditu, kolore guztikoak, gurean 
zein bestean, guztietan, alegia.

Baina horretaz beste batean 
arituko naiz, hurrengo egune-
ra ailegatu nahi dut eta: urriak 
13. San Fausto. Durangarrok, 
eztabaidak alde batera utzi-
ta, festan murgiltzeko prest. 
Programazio anitza, gustu eta 
adin guztietarako egina, de-
nontzat kabida eta giroan-giro 
erasotzaileei estanpida!


